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SESSÃO IMPERIAL 
DO 

l~neermmento ~a, I" sessão o abcrtur;t da r rla. l r foglsfatura 

r ª~º (\O Senailo 

EM 17 DE MAIO DE 1882 

PRESIDENCIA DO SI.\. BAR~.O D!!: COTEGI?E 

Ao moio-di!l. acbaudo-so p•·csentes uo paço 
uo son:ulo os Srs. deputados e·scna.dorcs, fomro 
uome:idas as seguinte depU.í.a\'ües: . 

P:i.ro. receber Sm\ 1\fagostade o ll"l'.lj)ero.dor: 
DGput:idos, os Srs. Henrique d'Avila, Peii;.o.to, 

~cr:i.phico, P:1ssos ele i\1ir:i.nda, Cru7., 0.lnü!o, 
Francisc<> !\loura. Prisco Parn.iso, Thoophilo, 
Sodré, Escragnolto Tauu::iy , Valfo.d'1:o, Castello 
Brnn~o, Cnn•:ilho Resende. Alfredo Ch:l.l'es, 
Lcopol<lo Cllnlin, \'ieh·:1 do Andi•ade, 1ldeConso 
de .-\ranjo. Felisber to, Spindola, Sinvnl, Salus
li:tno, Si~\·i:ino Brnndilo e )fontandon . 

Scmuloros, os Sr$. de L~I11!l.1•c, Dantas, 
Cunha o 1"iguoircdo, C01·roi.a. Luiz Cal'los, Vi,<;
contlc do Paran:1gu:i. Po.es de Mendonça., P:i.ul:>. 
Pessoa., Laí:lyctte, Leit.'\o cfa Cunbll., Dinii: e 
Sinimbi,, 

P~l'a t•ecebel' Sua l\fagcstade a Imperatriz: 

Deput:idos. os Srs. Bat•io da Leopoldina . L:1.
cerd:i \Verneck, Bal'ão d11. Est:iucia ç_ Souz:i. 
Queiroz Filho. 

Senndares, os Srs. Jr.g1111ri bo e Leão V elloso . 

. P:u•:t i•Gceber Sn:i.s Al tezas a Princ<lza lmpo · 
r in.1 e. sea augusto e~poso: 

Deputados, Srs. Ilfoton, Mac-Dowell, Pinto de 
Men.dony:.i. e João Caetano. 

Senadores, os Srs. Luiz Felippe e Ribeiro da. 
Luz. . . 

.A' i hora da t:i.rde, a nnunciando-se a chc
gnda de Sua.s lVfagestades e Altezas Im periai?s, 
:sahira.m as deputaç.iies a reccllcl-os i ·pot~a do 

V. I.-1 . 

cdlfi.ci.a, e eulr>\Ul\O Stia 1fag-astade o lm1iel':ldor 
no salão foi ahi l'eceuido pelos s~s. presiclen te 
e secl'et.'lri03, os qaa68, rouuindo-se nes mero-
bro~ da respecliva dopnt'l.ção, acompanharam o 
mesmo a.ugusto senho1· até oo throno . 

Log-o que Su:i. 11fagcst.'\de o lr.\perado.r tomou 
:\ssento e mandou n.ssontarcni- se os Sr.•. depu · 
t\l.d<Js e st:1ladores, leu a seguinte 

F.\Lr~\ 

Augustos e dignissill\OS S1'S . rerircsent::\n tcs 
d:i. naç:to. 

·E' sempre p!l.ra mim rnoti\'O ele j ul>ilo :e re u
.il.ião Ca llSSOlllblca g'Ct':\l. 

Espero qne pro~eguil'cis no3 t\"2.balhos que· 
vos occuparam durante a sessão, r1ne ho.je tnr
mina, e coin igua l solicitude cuidarei~ dns me
didas reclamadas \;ela ber.i. d:i. nação. 

A . tranquülidade pnblica não tem sido alte- · 
'!':ida. 

A pmz-me dectarar-'Ç"OS quo em toda o l m
. perio é sa tisfactorio o ests.do s:i.nitario . 

As copio.,:'l.S "chu\·as dos mezes de Fernreiro 
e :,\farço. produzindo grandes inu.nclações em 
\<"llrios lagares, causaram a perda lament:i.va! de 
algumas \•idas, e considei•g.veis p~ejui7.0s. 

Porm!\neaem o.s uossns 1:el!\ções de amizade 
com M nações csti·augeirM. 
Infcli:r.roente atndo. não est.t conclui.la o. guerra 

entre o. ropu!Jlicn do Chile e ns do . Per\\ e Bo
li vh. Continúo a fazer votos Jllra que n p:1z se 
resl.a'oeleça. 
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2 Sessão em 17 de ~Jaio de 1882 

Confio qu·~ pres(1".l'cis os m:'lis as.~iduos cui
<hdos ao ensino puõli~o. do modo que sejnm 
effcctu.-.dás as reformlts nece8sario.s. 

O ~ov c1·no cont:i. olJ ter o Yosso mustrado cou
c tu·s~ par!!. :is mc(1id:i.s tendentes a melhorar :i 
org·anizfl.ç.ão judicial'i;i. e a legislação penal do 
<'lxcrcito e <la armada 

Tôm n. mn.is elev:1d:i. itnpo1·tanch as questões 
qtic se reforcu1 ú nossa ~ítuação finaucci1·:'- e 
ec onomica. 

Assegurar o equilibi•io do orçamento, median-
1.e s~vcra fiscalisação e cconomlli., e attcndcr 
'i iastante necessidade de nielhot·aro nosso maio 
cfrcnlantc e a~ coudi~ücs do E~tado. quanto aos 
encargos da divich public~., são assumptas que 
recommendo ao vosso acamdo exame .. 

l!!'ualmente merecem Yossa solkitudo ;<s ciL'-
1.>umzt:mcia em que se acha a nossa 1wanra, 
conYin<lo facilitar o descnrnhime:i.Lo de cshlhe
lc~\mc1üos de crc1lito destinad~s a au:dlial·n. 

Louvo o interesse que tendes mostra.do n:i 
1liscusslío. 1\ns leis annuas e do p1•ojecto elo lei. 
reb.tiYo ás companhias e sociodade3 auonym:i.s, 
assim como no e~ame dos defeitos fa reform't 
clcito1·:0, observ :dos 11a sua execrn,ão. 

Augustos e dignissimos Srs. reprc ;cntan!cs 
da na~ão. 

Tenho a iuais fünd,tda esperança de qlle nest:i 
sessão muito fal»Ús pela pL·oapedd.-.de do Br~il. 

Està encerrado. a primeiL·a e aberta :t segunda 
sessão da presenLc legislaLm·a. 

D. Pi;:nn.o n, bIJ?l.:lUD()R CoxSTITüClO~.\L ll D.E
PEXSOl.1. Pzr,P1~Tuo no Br"1z1L 

TeL·míno.clo este acto. :rctirar:1m-so Suas I\Ia
gestndM e Altez!l.s ImpGrio.es, com o mesmo 
ccromonial com que foram rccc1Jido$, e iromc
diat:i.mente o Sr. presidente lev:intou a sessão. 
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CAIARA DOS ~ENHORES · IlEPUT AilOS 

.\CT.• nA 1·' SESSÃO 1rn Hl DE ~t.uo DE iSS2. 1 Spinoh, Sild:i.uo Braudã-0, Abebrdo de Brito 

P 
. , . . . Po111peu Pi1ssos ele Mirandn Joa(J.uim Tavare.s' 

resieoenciri do Sr. Lima Du,ide (1° v<ce-)ire- ~fartim Frti.ucisco F'll C· 'l A.,., ' R ' ,,d,.,nte) · 1 \O, ~r os 11onso, uy 
. · ., · lh1·bos:i., Ar:tujo Pin~o. Adriano P imentel, Ro-

!':rn~._.,.,._ Ex .. kn<>"n:.- Or.nr.'.11 no m4. - Elcir,'i<> J;1 dolpho Dantas, Henr1qno 2\-brques Felieio dos 
mo•~ e eo1111ni; ,;<;.,.,- º"º'" 1>> "" 1••r:i. iO Jo AÍ•i». Santos. Felisberto, 1fatta '.\:Iach.'\do, A!fon~o 
A 's H horas, feit..-i. a ch:i.ruada, ó\Ch(\m-se pre

senles os Srs. Lima. Duarte, Ribeiro de llíene
zos, Leotioldo Caminh:i., Vieira de Andrade, Ra
tisbona, Ulhóa Cintra, Ildefons~ do Ar:1njo, 
Peretti, Jm·encio Ahes, An tonio ele Siqueira, 
Alves do Araujo. Theopbilo, l gne.cio l\fartins, 
Joiio Caetano, Bezerra Ca\."a.lcan~i. Souza Ctwva
lho, Pereira C1,bral, Ribas, Manoel Carlos, Ro
drigues Peixoto, ~lartim Francisco, Lon:•enço 
de All>urquerquc. Alcofor:>do , r\-Odl'igues Junior. 
l\fac Dowell, C:iudido de Oli >eit•a, B:i.ri!o de LcO-:. 
poldin:i., Henrique d'Avila , C;\11lfü1, PriscoPa· 
raiso, Bn~ão de Guahy, Cruz. T. Henrin ues, 
José P ompou, Gemíniano, Olympio Yall~d:lü , 
Sel·aphico. Rodrigues Lim:i. João Pcni<lo, 
Basson, Pl'ado Pimentel, ,\ ndr:ide Figueira, 
Ully~se.~ Vh\tln•i, Gnnçah·es elo Can·alho. Zmna, 
Aug-usto Fl~ury, Affo11so Penna, Alfredo Cha
ves, Coelho C(lmpos o L:1cerda '\Yornock. 

Comp:u·ocem Mpoi& · d:i. chamada os Srs. 
Cost.a Pinto, B:1r:<o do C:1uindó. V :>.z de ~folio, 
Moulaudon, Salustiano, Sim•al, Gomes de 
CMtro, Alme ida Pe1·eira.. l~eueroso Jl.fart)UCs, 
Co.t\.":llho ue Rezende,Sih•n :l\fafr3,T,1rquimo de 
Souza, Souza Queiroz, l\Ieton, An<lrc Flcury, 
Perei~a d:i. Silva e Bulhões. 

Celso Junior, Moreir,t de Barros e Fori·oira 
Vio.nna.. 

. F:i-Itam com cansa pa1·licipa.da os Srs •• -lc
c:oh de AzcYedo, Barão de Anaài:t, B:iriio de 
Ara.çagy. DuqM-Estrada Teixeira, Franklin 
Ooru1~ Fernaudes de -Oliveira, F. Belisn.rio. 
Fet·1·e11·a ele Moura, Paulino de Sou z~ e Vin!ln::i 
Vaz. 

Faltam ~em cau~,~ pnrli~ipt1<h os Srs. B:11·iío 
da Estancin, Hezorra ele Menezes. Diam. o 
Esc1·ug11ollc Tn.llo(\y. · 

O Sn. i • Sr:cr.:tT.\RlO d:i coma do ~cg. ii 11te 

EXP!~DIENTE 

Offic ios ; 

Do m\al~tot•io 1!0 impo:•i.1. de 13 do !IIaio 
cot·1·~ntc, C(lmmunicando Olll l'C ~po~t~ :io oflki!J 
elo 10 do C01'1·c11te mo1. •1u () i::a p1·e1;en~e dat.-i. 
d:t conhecimento no president·~ d:. producia •le 
SanL'\ C:i thnrina, p:i.ra os devidos ctteitos, da 
dpcis:To clcista c:1111a~:i que a.pp1•oyou a cloiç:io de 
um dep11t.,<lo, a <1ue uftim:i.me 11te se procedeu 
110 2° dis tricto da referido. provincia.-ln-
teiradii. · . 

A' H horas e 50 miuutos, achando-se prc- Do mesmo ministerio,de 15 do corrente mez, 
sen tes 07 Srs. deputado>, o Sr. presidente abre remettendo, em additame11.to n.o [\viso de 18 <lc 
a sessão. Fe~ereíro ultimo, a . petição dirigida ao go~ 

verno imperial, em que varies cidadãos resi-
Comparec~m depois de aberta a sessão e dentes no municipio do Rio NoYo, provincü•. de 

ainda . den.tro da l~~ra r;gimeu~l os ~;s: Minas Geraes, reclamando contra a ill!lbllc.ç~o 
AntonlO Prnto, Souza Leao, Barao d~ \illa do de S. João Nepom;1ceno, creado com torri
da . Barr7 C:l.~ello Branco, Crur. Gouvea, Al~ torios daquelle e do mullicipio do }la!' de Hes
n~cid:i. · N_ogue1ra, . Soares, Manoel Por tel!:\, pauha, pertencentes a distJ:ic tos eleitoraes di
Silva .Maia, Carneiro d~ Cunha, Gon, .:W.ves 1 vP.rsos, pedem seja mantida. a intelligencia lit
Forre1ra, Camargo e 11.facieL te~aldo art. 27 <la lei n. 30Z9 de'9 de Janeiro 

Comparecem fôra da hora regimental os !de JSSi e do :wt. 212 do rcspecth-o regub
S1·~. Rago Barro~. Ah·n.ro Caminb, Francisco ( mento.-A's commissões de estafütic:1 , cOn$ti
Sod1·é, Josê Marianno, Espindob, Aristides ~ tuiçii'.o e poderoE. 
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Sessão em :i.9 de Maio de 1882 

Do ininistel'io elos negocios dn justiça, de i5 
<lo corrente rucz, declarando 11uc, h:ivcudo i·ece
bido e:-=tra-officialmen.lc um jornv.l, no quo.l se 
denuncia falta do segurança individua.! na co
marca da Fr:wc:i do Imper:idor, pro,·incin de 
S. P:i.ulo, expodiu avi~ em 1 do corrente o.o 
respecfo•o pNsidente e:'(.igindo tis nccossal'ias 
informações, ns (fU:>cs logo que cheguem serão 
l'emettidas a csb\ ~amal':\.-A quem fez v. re
quisição. 

Do ministe~io <los negocios d:~ guerra, do 15 
elo cot·rcmle, 1•e:nottendo os papois rchtivos ao 
alferes cio 1 • t cgin1ento de caY.\lfar ia lig-eiro. 
Autonio Pinto Dias de AllDcida, que pede dis
pensa cio e:s:cesso do idndo iuarca.cb em lei p:il'a 
:i matric:.iL' fü\S c~col:1s n1ilita rcs. --1.· C\Ji\l-
miss~o de marinln -e guerra.. _ 

Do ::nesmo ministcrio. de f(j dà cori'ontc meil, 
devolyenclo cornpotentcn\Ol\Lc i nformr.do o rc
quo61uento cm <tUO o alferes A~onS<;l Augu$lO 
da Silva Pcg:o pc<le "º poder leg-L>hhro que lhe 
sGj;1 contado seu tempo de pra.~3 no cxci•cito 
desde a <laia Clll que se :iliston ~onio voluntario 
(fa pat1·ia . ,.--:\ <iuem 'fe~ a :•oquisiçIT.o. 

Do St'. 1• secrelm·:o do sonado, de_iG do co1·
rellte mez, comwunieamlo 11ue, tendo Sua Ilfa
s-esla.de o Imper:i.dol' dGSif;'nado o dia -li do cor
rente m~7., p:1r:i. :i. sess:.1'.o impe1·i:ü do encer1•!\
mcnto da primeira e abertu1·~ da. se,;uud:i. sessão 
da i8• legisbtur:i da :isscwblê:i. goL·a.1.-rcs~lveu 
esta c'\nla!'a reu1iir-se 110 dia menciorrndo :i.o . 

meio di;i, e que A dos Srs. d cputnclos ~e fi:·<>:;se 
:-. devida communica~ão. -lnteirada. 

Do mes mo Sr . i 0 secretario e eh masma d.ltn, 
comruunici>ndo c1uc o senado 1ulopt0u e ya.i 
dirigir :i s~cc;"1o imperial o decreto da :i.sscm
blóa geral "que fi:s:a as fo1•c;as de tena p:tl':I. o 
anno fina.oceiro de 1S82-l88'3.-Inteiradri.. 

Dl\ secret;uia da asse!llblêa ptovinci:\l de 
S. P:i.nlo, <le 2!1 de l\Iarço ultimo. i·e1ucttcndo a 
representnç~o ciu gué a nssem1.>16:i. lcgíslatira 
desta pi·o\'inci:\ pede a oxtincção da.s lotcrfos 
em todo o [ iuporio.-,\' cornmis.~;io de fnzend;i. 

Requerhnonto <b s:mt.'\ C.'S"- ele misericordi:i. 
<l:i. cida.do rle S . .Toão <ln lfarra, p<!<lin<lo liccllç!\ 
p:i.ra p0$SUÍr i llllllOY<-lS alé "'º ,-:dot• <lé 1 {);l;Qi)(I,-, 
dispen.~a<l:u :is lei~ ele amort.iz:lçãn.-;\· com
mis:;ilo ele f~17.endn. 

Yai a iiuprinlir a seguinte 

N. 57 C- ~S82 

Eiu ·~nda.s iehas e ªllp:·ovadas t>eln CD.1ual'a dos 
deputados tl _proposta do gO\'crno que fixa !I des
peza do ministerio elo imperio para o e:s:ercicio 
de i882-i883 : 

Acc,.escentc-se 110 logar competente : 

A &sSC!il!Jléa g eral decreta.: 

Art. O ministro e secret.\l'io de est:1do dos 
nog.oc!os di> imperio ..; autorizado a despender. 
no exe:·cicio de 1 88'2-188.~, com os serviços 
Jesig n:i<lo3 nos seguintes r~wagr1l:os "-5~~ntia 
ac. . .... .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . .;>68:52S;:."S44 

1. • Como na propo-'ta. 
2 .• Idem. 
S.• Idem. 
4 .• Idem. 
5. o-- Idcm. 
6.o IJem. 
7 . 0 ldetn. 
8. 0 ldem. 
9 ,• Ido1n. -
·!O. Idein. 
H. Idem. 
i 2. ll!e:.trcs do. f<tiuUi:i. impe-

r ial.. . .......... .. .. . . 4:333A3H 
13. Como na propost.'\ . 
H. Su\Jsidio dos sent\d.oros..... 522:00oz:;oco 
í5. Ccímo m\ propos ta. 
16. Subsldio dos c1eputad,)S.... i32:000~00l1 
17. Secretai·ia <1n C:l.mar:i. dos 

clepal::ldos: - augmcn
tan1lo-sc a qua11ti1\ do 
23:70tl$, p1•ovcuiente da 
l'eforrua por que p:i.ssou 
est:\ secrctari:t, nos ter
mos d:t resolução da ca
mara dos Sr8. deputados 
d~ 8 de Fere reiro ultimo; 
eleranclo-so a yorlin. -
Eveubaes - :\ 4:000$ e 
a de - Expediente ...:.. :i. 
2:80~000 ..... .. . . . .. . 179:240$000 

:!g. Corno n:i proposta. 
19. Conselho de e$tado : - sup

primimlo-se a. q u:i.nti:1 de 
\1:800$, qne se pede p!lra 
a secret.wia do conselho 
de estado... .. ......... 48:{)(}()BOOO 

20. Secrol.'lri:i. ele cst.:l<lo: - rc
yoga1l:1 :i disposi ç.lto da 
lei n. :~017, s~gundo :i. 
qu:il 11lío devom s01• pre
cnchil1:1s :\S vagas <1uo 
se \·cirilica ~cin nos lo
g-:irQs <le 1lircctor e suo-
t\il."uclor ... . • . ..•... ..• . 18i:04.Q:i;GOO 

2i. Como 11:t pro'[>Osta. 
22. Culb p111Jlico : -augmcn

trrn1lo-so ô'- quantia de 
5:0íJ()~ p:\r:\ prcenchi
mcntu <lns \'rtg-:ts <iuo so 
<1crc1t1 n:1e c:1thcdraes .• , 708:000:)-000 

23. Seutin!\rios cpiscopnos : -
diminuin<lo-so a. consi
g nnção de f-1 :000$ quo se 
tem vnlndo p:11•a auxilio 
ao scmin:wio do Am:1zo
nas e ~lUA'UCl de: casas 
par3. alguns scrnin3.rios , 
o outros auxilios que se 
se _julgassem inclispensa-
ve1s.. ... ... .. .. . .. .. • . 99:250$'300 

24. Pessoal de e11sino das fa
culdades de direito :-au
torizando-se o g overno a. 
craar, nas (iu.:i.s fo.cúl
da.des, om vez de logares 
de professores e substi
tutos das lingun.s allemã 
e i talia.na, cadcirM de · 
uoç,ões de physic.'1., chi-
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25. 

26. 

27. 

28. 

20. 

30. 

31. 

mica e hisl.orb natural. 
e om cttda faculdade uni 
snbstituto parfl. estas ca
deiras; fic:mdo a appli
C[l.Çiio desta vei·bn <lcpcll
dento do aclo Ja. t·efoi"rll:.t 

<JUC incfo.ir essas mite-
6,ts no cm·so do prepc1r:t
to1-ios. 
Qu:J.nto ao credito, corno 
na [l roposta. 

SocretMÜts e bibliothec•s 
diJ.s faculcb.d<;s de direito : 
-diminnindo-sc n quun
tia t.le -12:00: 1$ pcditlri 
v:trn restaumr-se o at•
c hi \"O da faculdade a e 
S. Paulo •.••...•....•. 

Pessoal de ensino das fa
culdades de medicina :
angmen tando-s~ 10:800S 
pa1·a creaç;h de mu::1 ca~ 
d eira de clinica cfas crian
ças CLÍl cada faculdade, e 
diminuindo-se a consi
gnaçito de 1:200$ para 
gratific'l.r um lente d:1 fa
cultbdo d:t Bahb, enc~r
reg<tdo da o: gu.niza•:ão do 
gabinete ué physiologin. 

Secretarias. bi.bliothccas e 
bhor:itorios d:i.s facul
clades de medicin:\ : -
supprimindo-sc cm cada 
faculdade ttm log-ar ele 
am:urnonsa, um do bedcl, 
t1m <lo continuo e dot1s 
de ins peclores Oll chefes 
dos t~abnlhos clinicos e 
:tn:i.tomo-pu tholog-[cos ... 

Pesso!'l de cu>it10 da escola 
pol_ytechnica :-:rnimen
lando-so 4:000$ nos ven
cimentos da cudeit·a ele 
biologi" ind,:strial, di
minuindo-se 2:400~ nos 
tia do physicn e cliü:üca 
industri:t! e st1pp1·iruin
dt1-s~ i1 consig·nação p:wa 
o profcssot· o o substituto 
<b aul:t prep:wnLoria .... 

Sc.;1·c t1u·i;~ o g:ibinetc da 
escola. polytcchnicn: -
dcduúndo-se 1:800~ pela 
supprcssão ele um logar 
de consoi•v:-.<.lor ue gabi-
nete .................. . 

E.~cob. de minus de OL1ro 
Pt·oto. ( Como na pro
posta.) 

Instituto com.mercial : -
supprimindo-se es ~e pv.
ragra.pho, para o qual 
se pedem - 8:280$000. 

Instruco;.ão- primarta. o se
cundarfa do municipio 
da curte :-:tugmontn.n
do-se 21 :000$ destinados 
á aC<lttisiç.ão de materi.."1.l 

51 :i55$000 

3.26:400$900 

574:200$000 

'104:iOOBOOO 

escolar pat'l'.I o ensino 
intuitivo ; supprimindo-
se um logarde iospectoi• 
de ll.lumnos do interna~) -
do imperial collegio de 
P edro 11 e elevando-se 
os yencimentos dos cinco 
oústcntes a 1;800$ an-
nuae~ ; deduzindo-se 
1.:200$ de um Jogar de 
inspcctor ela alumno~ no 
externato do in1perial 
collegio e o augmento 
proposto na•gratificaçiio 
do medico <10 iotcrmtlo 
do mesmo collegio ; 1Jem 
como " qu:mtia de 
10:000$ cfo consignaç~o 
par,•, exames geracs de 
p1·eparatorios... . • . • • . . . 1.069: 82i$000 

33. Escola normal:- como na. 
pl'opo:; ta , :nitori>.<1.ndo
se o governo o. sup
primir algum,\s cadeii·as 
e crea1· as neces;arias 
para a formação do pro
fessorado dcsti nudo :\OS 

ja!"dins d " infü.ncia, com
tanto que não se rlê a.n
gmento de despcZil.. 

3!. Academi:i. imperial. do.s 
bellas ::11·tes :- como na 
pl'oposta, autol'izaudo-sé, 
porém, o govol'!:10 a sub
stituir a aula de gra
vura de ine tacs e peJras 
precio~as pela de x.ylo
graplua. 

35. Como na proposta. 
36. Idem. 
37. Idem. 
38. Idem. 
30. Idem. 
40. Archivo publico : - au

grnontando-sll 3:000$, 
sendo 1 : 000$ para a 
compra do d~cmnen tos 
que possam interessar 
â historia pat1ia, per
tencentes a particulo.tcs, 
o 2:0005 p:u·" impressão 
de am annuario, ondG se 
pu llfüt ucm os <locumeo tos 
hisL01·1cos q11c alli ex.is
tem inediL0s, hem como 
os cato.logos ; revoga<la 
9- disposiçil:<J ua vigente 
lei do 01·ça111ento. que 
ma.nd:.i °SUpprimir, c1uan
do vagar. um logar de 
am:muense . . . • . . . . . . . . 24: 380$000 

41. llibliolheca n:icional :-au-
torizando-se a diminui-
ção elo pessoal. . . • . . . . . GB: 800!lG()O 

42. lnsti tu to historico, gcogro.
phico e ethnogr:i.phico 
hr:i.zileiro, augmentando
sa 2:000$ no l'espec tiva 
subsidio· .•..•.• _ . • . . . . . 9: 000$000 
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43. Como na propo!lta. 
44. Lyccu do a.r tes e offi:ios:-:

augment:1ndo-se 1<>:000..; 
ao sul>sidio do imperial 
h·eeu e 5:()f)Ot; aos dos 
l~·ceus de cadá. umn das 
pr0dncias d:i Bahi:1. e 
Pern:unbuco. ;i conce-

.. dcndo-sc 15: 000$ para 
acqui~ic:.ão de collecçÇcs 
teclrnicas destinadas' ao 
ensiuo publirn nos indi-
ca.dos lycens. . . .. .. .. .. . . 85:000$000 

45. Como na proposta. 
46 . Idem. 
4i. Idem. 
48. ldern. 
49.. Idem. 
50. Soccorrns publicas e me

lhorlmento do ôstado S.'l-
nitario.. . . .. • . . . . . . . . • . • liOO :00()$007 

5i. Obras :- com as obras, re
par os e . conser1•a<;-'10 dos 
iialacios uas p:esiden
ci:is o episcopnes, scmi
nario~, cath edr:i.e~, e 

· edificios da~ faculda<les 
e outros- ao serviç.o do 
miuisterio d2 impcrio, 
20J:000$. sendo pa.ra re
paros urgentes no pala
cio episcop:ü dn cidade 
<la Diam:mtina (\ :000$; 
com a ·continna\.ãO das 
obras do novo edificio 
da faculdade de medici
na · elo Rio de Janeiro, 

. 200:000.) ; com :i. co1Hi
nt1aç::10 .. <los odific ios da 
ncader.aia. das bellas 11r
tes, aa ·escola norm:tl e 
do instHuto <los cegos, 
i 50:000$; p •r:t salisi:1-
zer. nos termos do ac
côtdo de 19 de Janeiro 
ultimo. a prillleira pres
tri.çi\o d:i. i mportancia por 
q tte · fomm cedidos os 
toi•t,enos perten~onte.> 1i 
snnt.'l casn de miscricor
di:i da corto , situ11dos 
nn prnia d:t S:i.mfode, 
o diversas l.iemfoi torias 

· ncllcs c:s:is tcntcs, .• . •• 
200 :000$ ; nca11do o go
\'erno nutorizado a trans
ferir a facnlclade <le di
r eito ·do Recife piu-n. 

- OlinºcTn , fazendo· os re
. paros precisos .no pro

prio i1acional, dcstin:tdo 
pa1•a tal fim, nesta ulti-
ma cidado. . . . . . . . . • . . • • i'5o ;·o00$')00 

52. Como na proposta. 

Sala. das commissõcs ;,m 16 do l\fa.i.o de 1882. 
- Ruy Ba.-bo:a.- Gc)1eroso .i\Im·t;'ues. 

São lid~s e Yiio a impl'imir os scg't1illlGs 

P,·oj<!-ctos 

1882.-N. 125 

2• s.r:ss1o 

A commisi>ão de pensões G orQ.cnados, a 
q11om foi pr esente a pet jç,to docuu1cnta<la do 
Dr. Antonio Joa11uirn Cort•êrl de Ar:iujo, juiz 
de direito d:L com~rca do Assü, iiedindo um 
:.nno ele licen~'3. com o respecli\'O ordenado, 
:i.ttendcndo à justiça das razücs allegada.s pelo 
supplicante e aos a.ttt:lsLados modicas que as 
corroboram, é de parecer que seja deferida com 
o seguinte projccLo: 
. .Al't. L o F ica o gover no autorizll.dO a con

ceder ao Dr. A ntonio Joa<juim. Corrôa do Ar:ntjo, 
jui~ de uirei t~ da COlll:l.\'C;\ do Assü, lll\ pro~ 
vincia do Rio Grande elo Norte, um :mno de 
lice1iça com o respectivo ordenado para tratnr 
de sua saudc oudo lhe convier. 

Ar t. 2.0 Revogam- se :1s disposiçücs em co11-
trttrio. 

Sala d,~s commissões en1 iG de :Maio de iBSZ. 
~nde(~;i;o de A1·1mio.- Sil1liano B;·an~ltlo. 
-Lc~ndro Ratisóo1ia. 

1$82.- N. 12ti 

za. SESS!.O 

A' coruroissr.o de pensões e or<\enados foi pre
seiifo_ o. r equi::dmento em quo o j uiz: de direito 
d:i. comarca do Bagé, ua. pt·ovinda. de S. P_edro 
do Ria Grai1de do Sul. Pedro C:).l·uei.ro do. Stlv:i., 
solicitl> um nnno de liconçu com o respec tivo 
orden:ido para t1•at:\r de suo. sn.udo g ravemente 
compro1nettida. . _ 

lnst~uidt1. como ao '\cha C$S.'l. pellçuo, com 
11.ttesLll.dos dos Drs. Antonio Spinola de Athayde 
e João dns Ch:>Jl".'l.S Rosa , que confüma1u o 
esto.do mol'bido de ·que cstà nffcctndo o sup · 
plicR.nte e -para. o qual necessita de serio L1·11.La· 
monto, a commissão e de p(l.['ccer que se defir:i. 
ao peticionario e assiin otrer r:ice o seguinte 
projeeto: 

A assembleia ger:i.l resoh·e ; 
Ar t. 1.º E' au toriz:ulo o gove1·no a concoder 

:i.o juiz de di'.·eit0 <la. comarca. tio. Ba.gé, Pedro 
Carneiro -.1.:L Sih:i, uru anno do hce1lç.~. ·~om o 
respectivo ordenado, para ll':itar d~ su:\ sa.udc 
onde lhe convíer. 

Art. 2. 0 Horng:•m- se /IS clisposiçoos em 
.con trario. 

S:i.la dns comulissücs em 1G de l\faiodo í 882. 
......, IMefonso ele Aratijo.- Silviano Bra1lCl<io . 

-- Leandro Ratisboaa. 

ORDE:li DO DIA 

:El.E lQ:\.o D.\ )IES.\ 

Procede- se a eleição pnr:\ presidente . 

São rccolhid>tS 91 ccdulus e obtêm votos os 
Srs. : 
Ferreira. de Moura.. . .. .. ............... 51 
B:ir:iO da Villa da Barra.. . . . • . • . • . . . . • . . .. 30 
Martinl Fr:\ucisco .. . .... . . .... . ... · ... . - . ô 
Gomes de Castro ...... . ... . . . . . .. .. ... . : 1 
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lg-nncio l\fa1·ti11s .•.•...••.•...•...•••••.• 1 Procede-se à eleição para 2• secrc tario ; re-
l~n.1 br;.l.nco. ~ .................•......... 2 cebidas 83 cedubs, obtcm vatos os Srs.: 

. ·-91 

E' acclmnado pi•esidentc o Sr. Ferreira de 
Moura.-

O S!l .. PRESIUENTl': declaroLL que não foram 
apnrf\<{as quatro ced\üas por ter<;m sido en
tregues depois de con1eçacla a apuração. 

Pi·ocedendo-se a eleição do fo vice-pt·esidente 
recolhom-sc \J:'.l ccdulas a obtein votos os Srs.: 
Lhna Dua1·te............... .. .. .. .. . ... 57 
'Gomes de c,\stro.................... ... . 13 
Almeida Nogueira ...• , ............. ~... i 
Leopoldo Cunha........................ t 
Portella.................. .. . . . • . . . . . . . . i 
Camargo .. . . .• .•• . . • . ..•....... •. . .•. . . 1 
Em br~nco .............. , ..••... - • . . . •.. 1 

Ribeil'o de Meneze.;; ................... . 
Alfroda 'Ch:wes ..........•... -. .- .- ...... . 

49 
24 

Leopoldo Cunha. ..... , ••....•.•... ·. . . . . • § 
C!'U1. •••••••••••• -·.... •• ••••••••• •• • •• 1 
Em b1·anco .............................. 4 

83 

E' acclamado 2° sect·et:i.1·io o S1·. Ribeiro de 
Menezes. 

Pro~ede-se :í. eleição para 3° e 4° secretnrios ; 
recolludas 86 ccd11las, obtêm 1•otos os S1·~.: 
Leopoldo· Cunha .•... , ................. . 
Ba.sson ................. ·-· .....•...•. 
Rego Barros ......................... .. 
A!'aujo Pinho ..............••.• :;,, .. . 

· Geminiano ..................... .' .. : .. 

54 
51 
28 
27 

3 
Vi:i.nna V:i.z. _ .•.•.•.•••.•... , •• , • • • • • . 2 

95 1\oforaes Rego ......................... ·. 
Ribeiro de Menez!ls ....••••.. ~ ••.•.•••. 

2 
1 
i 
3 

E' o.ccbm~do i• vicc-p!'esirlente o Sr. Lima 
Duarte. 

Ildefonso do Araujo ... - .............. . 
Em b!'anco .............. ; .... · .•..•.... 

172 
Procec1endo-s0 â eleição pn•a. 20 vice-p~esi

dente, recebem-se 04 cednl:i.s, obte!ldo votos 
os Srs. : São acclaiu:i.dos 3° e 4• 11ecret.ai'ios os S1·s. 

52 Leopoldo Cunha e Basson e supplentes os Srs, 
32 Rego ~arros e Araujo Pinho. · 

Rodrigues Junior; ••..• , ............... . 
Portolla ........................ , ...... . 
Costa. Pinto.. . • . . • . . . • . • . . . • • • . • • • • . . • i 

i 
i 
7 

Pet·eira <lll Silva. ..••. , • • • • , .••••••.• ; .. 
Lou1•enço de Albuquerq,ue ...•• _ ........ . 
Em br:i.nco ............................ . 

. ELl!rÇÃO DAS COMmssÕEs 

Procedendo-se :i. eleição pa.~n a comm.iss1'í.o de 
resposta á falia do th rono, sãó recebidas 9i ce-

94. dulas, obtendo votos os Srs. 
E' acchm~do 2° vice-presi<lente o Sr. Ro

drigues .Junior. 
Carlos Affonso .... ; ............. : .... ; • 
Candido de Oliveira .... _ ............... . 
Ruy Barbosa •. • ........... , .... ; ...... . 

59 
54 
54 
28 

·28 
27 

Proccdc.ndo·se á eleição para 3' vice-presi
dente, rccolhorn-so 'JG cedulas, obtenâo votos 
os Srs. ~ 

Andrade Figueirn ............. , ••..•... 
Portelh ..................... -···· .... . 
Gomes de Castro ...................... .. 

:MoNirn. dé Barros .................... . 
Costn Pinto ................... _ ..••... 
lgnac~o _M:wtins ....................... . 
Tnrq1u1no ..•.....•...•...•. _ •.....••.. 
Cnmargo .................. , ..•.•..••.•• 
Hm bra11éo .......................... .. 

52 30 Rib:is ........ ; ... ·- ................. .. 

9 
Martim Francisco Filh.o ................ . 

1 
lgnacio Ilfartius ............ , ........... . 

i Znma •••••••••.••..•.... _ .••••••.•• ~., 

3 
Maciel .. . ........................... .. 
Prado Pimentel. .................... ,' •. 

7 

96 
Prisco Paraiso ..... - ...... , ..• . ........ 
Sodrã ............................. : .. .. 

E' acclamado 3° vicci-presidento o Sr. Mo-
reir11 .do Barros. · 

Ta.t·q uinio ...................... , •.. ~ , .. .. 
Em l>r:inco •••....• - ................... . 

ô 
3 
2 
i 
1 
1 
i 
i 
i 

Procede-so i~ olei~o par:i i 0 secretario ; são São acclamndos membros dests. com missão os 
recolhidas 87 cedul:;i.s, obtendo votos os Srs.: Srs. Carlos Atfünso, Cn.udido de Oliveira e Ruy 

?lfatt:i :.facb.ado ........................ . 52
. Barbosa. . . 

Samuel l\.fac-Dowel: .......... • 1 •••••••• 

M:iciel. . - ......... • ............. , .•. ;, . 
Generoso ....... 1 ................... ., • 

~~1Y::Is-.: ~: ·:.: ::::::::: :: :::: :::::_·_·:: 
Ribúro de Menezes, •.••..•..••.•.•• - .••. 
Em branco ......... _. ................. . 

25 
4 
i 
i 
i 
i 
2 

Procede-se ã eleiç.ão da com missão de consti
tüição e. podel·es; recebid~s i5 cedufas, obtêm 
yotos os Sra : 

Zs.ma. .. _ ............................... 55 
Ratisbona ......... - •..• ~· ....... ; .. .. • .. ·51 
Accioli .• ~ •.•.. --.- .................... ·50· 
PeMira <le. Silva. ............ :.......... 18 

87 Belizario. . • . • . • • . . . . . • . • • . • • . . . • . . • • • • ·.18 
Geminiano.............. .• . . • • ........... 17 

E' accl<'.mado 1° ~ecreta.rlO :o Sr. }fatta. :Ma
chado~ 

Alfredo Clla.vee ............. .- ·... ... .. . i 
Séraphico ............... ~ .... .- ....... ;·, 1 
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V:i.z de :Meno ..... :.................... i 
Em branco ...............•..........•• · 3 
Com um só nome ........ ,............. 3 

.Com dous nome~ ... : ......... :............ i 
S:to accl~mados membros d~sta commissão os 

S!'S- Zama, Rnt isbona e Accio!i. 

Proccde-so :í olei~ão da commiss<io do orça
mento. Slo recelJid~s ôi ·cedulas; o Sr. presi
dente rnanfa proc~der à chamada e Yeriúca· se 
ha>er mtmero leg-.d. 

·O Sa. 1° SllC!lBT.\11.!0, depois de foica a. clrn
mad;i, dcdara ncho.rem-se prcs~ntcs 64 Srs. 
deputo.dos. 

O SêL CAll.'\'At.Ho REZE~DE o\Js01•1·:>. que, tGn
do deixado de respondm· ,;. · chn.mndn, segundo 
.,_nota que towon, 44 SN. deputados, devem 
estar presentes sê mente 61; 

· _'I, c~te respeito fallam pola 01·demo Sr. :Matta. 
l\fach<'l.do, Ca1 .... ·alho Rezende, Atfonso Celso 
Junior o B:1s~on, ~edat•ando eslc ultimo que, 
tendo procedido à co 1ltri.gem, verificou ach;i.-
1· e1u-se presentes 64 Srs. deputados. 

Fallaru aind~ pefa o~den1 os Srs. 1''é1icio dos 
Santo$ ·a Igi.1:i.eio }\f,,l'tinli<-

O. SR. Pa:i::srnF.~TZ diz que, tendo sido 1·ece
bidas pat•a o. cleiç(lo da ~ommissão de orça
nHmto sómente Gi cedulas, rai proceder :í 
nova eleição. 

Procede-se de no1·0 :i. eleiçiio <1n cotamiss:lo 
de orqan1ento; i·oceoidii.s 64 cedulas,obtêrn vot~s 
os Srs. ; · 

Rodrigues Juni01-. •..••••••••••.•.••...• 
Amaro Bezm·rn. ........... . ........... . 
Bezerra de l\lenczes ... . • ••..•..•••••... 
Souz:.i. Carvalho ....................... . 
SodJ'é. , •.•••••••••••• ,., •••••.•.•••••• 
AYih ...•.•...............•...•..•...• 
Roclrigues Péi:\olo .............. . ..... . 
Antonio de ·Siqtieir;r. ................... . 
Lourenço da Albuc1uer<1uc ............ : .. 
B:trilo de Gunhy ........ , ... , •....•.... 
Martim Fro.ncfaco .. , .......•.......•... 
Camargo ...........•..........•....... 

54 
52 
5Z 
51 
5j 
50 
50 
50 
50 
4 
4 
4 
4 

.\CTA Ell 20 DE l!.UO D.E :1882 

Prcsid1mcia do Sr. Rodr;gv.es Jimior 
(2° vicc.prasidc11ta) 

A's ii hot·as, foitaa ckcmada, .:icham-se pre· 
sen tcis os Srs. Rodrigues .Junior, Ribeiro de 
Menezes, B~.sson, Vi~ira de An<lradc, Ah·es ele 
Araujo, J. Pen ida, Ratisbon<t. lgnacio 11far
tins, . Perctti, Camnrgo, l\Ietou, Cr11z, !lfac
Dowell, Adriano PimGntBl, Alfredo Cl1a\·es, 
André Fieury, Augusto Floury,Alcofomdo,Ba
rão do G•1ahy e AlYaro Caminha. 

Comp.,,l'ecem, depois. dn clrnmada, os Srs. 
Clysses Vianna, Cmz Gouvêa. Barão ,fa Villa. 
d:t -Barra, Poroira (hbral, Barào de Ca11indó, 
Souz:. Leão, B:i.rão do. Leopoldina, Lourenço de 
Allm•1u0r<lue, Andrade Figuetra,Souz:i Queiror. 
Fillio, Zam:i, l\facícl, Tarc1uinio de Souza, Hen
rique Marques, Soares, 1\Ianoel Porte1h, 
Ri\J:i.s, Rego J3arros e J oilo Caetano. 

Ao meio dia, não haycndo numero legal, o 
Sr. presidente decb1·:i. não haver sessão. 

Fi!lt.'lm, coni caus::i p:irticip:tda, os Srs. An
tonio de Siqueü•a, Accioli c]3 Azevodo , Almoida 
Percit·a, Affonso Celso Junior. Antonio Pinlo, 
.o\!fonso Penna. Barão <le Anadia. Bac-:1o ele Ara
çagy, Candido de Oliveira, C:wlos Affnnso, Cas
tello Branco, D11que-Est1·ad" TeixeiI"a, Es
cr.~gnolle Taunay. Franklin Dol'i:i., Francisco 
Sodré, Fi:-rncisco Bclizar!o, l~eri'eira de Moura. 
GonçalYes de Carvalho. Gonçalves Ferreira, 
Gomes :le Castro, Henrique rl'Av:ih, JuYencio 
Ahas, José :Mari:i.no, Lima Duarte. Leopoldo 
Ctmha. Bulhõ~s. l\f:\rfün Ft·:incisco. }fartim 
Fr:mcisco Filho; Jl.foti;i :Mach:ulo. Prisco Pa
raisa, Olyntpio ·vaua.c1ão, Pau1ino de Souza, 
Pereira da Silva, Rc~y füt~bo?.a, Roch-igncs 
Limá, Rodolpho D11ntas, Sih-a l\Jafr:i. e 'Clhc\(L 
Cintra. 

Falt:i.rn, $en\ C3.l\S:t pa1·Licivnd~. os sl·s. Abe
lardo de füito, Ar~1ijo Pinho, Almeida No-. 
gneira, Bezerra C:walcanti, Arl~tidcs Spinob., 
Bat·ão da Est:mcia. Bczcrr,i. de ~Ienozes. f.hntiio, 
Car,1eiro da Cunlrn,. Coelho Campos, C:in-:i.lho 
R.czende, Costa Pinto, Dio.;1a, F.spi.nrlob. Fe
licio dos Santos, Fernandes do OliYeira Fer
reira Vi:mna. Felis!lcrto, Gcmini" 110. Gcno1•oso Joaquim Tavat·es. _._. ...••..•.......•..... 

Pmdo Pimantel. ...•• ·~ .............. . 2 :M:i.rqu(Js, Ildefonso de Araujo. Josó Pompeu. 
Jo:i.quim To.Yarcs. L"lcerd:i. \Verncck. 11.fn.noel 
Carlos, Morairn de Barros, l\fontAn•l<lll. Pr~do 
Pimentel, Pompeu, p,, -;sos :Mirand,1, Hn.drigues 
Pei:\oto, Souz~ Carvalho, Silvimrn Bl•:i.ndito, 
Mai;i.. Siurnl, Sci•aph.ico, S:i.lusliailtl, Tertulio.no 
Henriques, Theophilo, Vaz de ~follo e Viannti. 
Vaz. 

.Adl'fano Pimentel. C:mdido de Olirnira. 
P1·isco Pi\raiso, Felisberto, Andrade Fi::i-ueirri. 
Gouçah-cs Ferreira, FQrrcira. Viann:i. e Pereira 
da Sil V.'i, uma e ada um. 

Em branco ... · ......•••.•......•......• 4 

$ão acclam:idos membros (lesta. co121mlssiio, os 
Srs. Rodrigues. Jµnior. Bezerra C:w:.i.lcanti. 
Bezerra de '.\fonczes, . Souza C:ir.valho, Fran
cisco Sodre, Henrique d.A 1·Ua, RJirigues Pei
:s:oto, Antonio d<i Siqueira e Loureu~o de Al. 
buquerque. . . 

· O Sa. PREstoENTE di pa.ra a ordem do dia. 
20 de 1faio a <lo regimento. 

Levanta-~e a sessão ,ts 4 horas da ta.rela. 

O Sr... 2° SECI\ETAIUO, scl'Vindo de 1°, ·aá 
conto do seguinte · 

." EXPEDIENTE 

Requerimentos: 

De :llfathfas Jose Tei:i::eira, professo!" de mu
sica do externato do collegio de Pedro 11, 
pedindo· lhe sej:i. concedida a. jnbilãção como 
professor ela ln<isma ma~eria no internato do 
mesmo.-A' co1mn1ssão de pensões e ordena• 
dos. 
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De D. Mafo.hl<i. Zefo;·iua BomlJon, viuv:'> <lo 
tenente honorado do cxorcito e 1•efo1•mado do 
corpo de policb 1h l'ro•:incia do Rio tlo .Ja
neiro, Can<lído José Co1·l'ê:i da Silv<t J:lonr:>on, 
pedindo uma pe1lsa:o par!> ú e p:ira sua fillia., 
Ernestina Candida Bourbon. - A' commissão 
do pensões e orden:i.<loE . 
. De Luiz Cesar do Amaral G~m:i. e outro, pe

dindo privilegio por 60 ''nnos pam a construc
ção, uso o gozo do ums e~trado. de fel'1'0 que, 
pa1·tindo tia. ci1lade de Theresinn, y;i t(mninar 
na ci.tl<\de de Oeiras , n:• provinc.i<\ <lo Phu
l1y , com faculdade de prolong:il-:\ atei o !tio 
olo S. Fiancisco; e .que lhes ~eja g;w:i.ntido o 
jura de G 0 f0 :\o anno sobre o i:apit,\l de 
12.0JO :000$. -A' commissilo de commürcio, 
industr'.a e artes. 

- Do J.,ão Josi! Fagundes de R.ezcndo e 
Silva , iiedindo qué se faça oifectivo o pri
vilegio que lhe füi concedido cm vil'tude dos 
decreto> ns. 2815, de 15 de J:rnei~·o de 18i9 , 
e 2995, de 28 Setembro de 1880, contra r1ual
'lucr usm·pac;.ão guo se intontc fazer dentro d~ 
are" do tei·ritori.o que lhe foi concedido.
A' co1amissíio do cqnstituiçlío e poderes. 

Yú a imprimir par;i ser vo~-iclo 2~ horas 
depois do publirndo, na forma do reg-iniento, o 
seguinte parec01· da co•umissio de constituição. 
o poderes relativo a eleição do 2o districto d;i. 
província do .Maranhão .. 

N. 192.-1882 

~." SllSS:iO 

Patecet 

;.bro.nb•1o (2° di>frícto) 

verificados nu. Mls. respectiva. Não pôde entre
tanto a commissão fo1•mo.r juizo algum ::i. este 
respeito, porque os factos em si, considerados 
isofadamente, não dentmciam nem fraude nem 
p~oposito o.lgum, quer da parte do juiz de paz, 
r1uer do juiz de dil"eito. Seja, porem, qual for o 
rnottYO que inutilisou a eleição de Guimarães, 
e prete1·iu ao eleitora.do o direito de maniCes
t;i.r-se na. eleição, constitue o caso ela lei-não 
hou1•e oloiçilo-, o cLue de modo algum preju
cliC'1. ;, eleiç.ão em todos os outros collegios, 
onde tt1do correu bem, sen<1o o restt!t.'ldo final 
o que Rague, segunilo a acta. d:i. junt.'l apui·:t
dor;i., r1nc foi fiel {1s acto.s <los outl"os collegios : 

Dr. Anton.io de Almeid:i. e Olivoira .. 
D1· •. João Pedro Belfort Vieira ......• 
Padl'e Ltisitauo Mai·colino Barreto .. 

·Josó Pirns da Fonseca ...•.......... 
Dr. José Maria.no da Costa., •. , ... - . 

Yotos 

202 
59 
4U 

,17 
i4 

Em vista do que, é a commissão de parecer : 

i." Que seja dec1at•ado deputado o Dr. Anto
nio de Almoicb e Oliveira.. 

2.º Que se officie :i.o presidente do :"\Iaranh:i.o 
p:wa mandar syndicar das occUl'rencias de Gui
marães afim de que se torne effectiva a res
ponsabilidade soúre quel\l tonha incorrido nella. 

Sab das sessões, 20 de Maio de i882. - Ce
~ar Z(wia.-L. Jlatisbona. 

O SR. PKESIOl':NTE d>;\. para ordem do di:t 22 
do 1\laio o seguinte : 

Continu:i.ção da eleição das commi>~ões, 
Continuação da 2"- discussã.o do orçamento da 

guarra. 
Discnss~o unica da.s emendas do senado 

Forám p~escntos ü c()1Uttlis~ão \\.$ uclas rch- (projec\os ns. 55 B, d() iSitJ, e 21, de 1882) so
tivas aos no1·e collegios elc11,01·:1cs de .:1u.i s~ brn credi tas rara soceorros publicos e justiças 
compõe o 2° tl!slricto do :Jbr'1nhITo. onde te,c de 1~ instanci(l. 
\():;.•r, no dii< 3 <l•.> Abril dcst~ an.no, a cldç:lo de 2• discns~ão do orçam mito do ministerio de 
um dcp11la:lo :l as:icmbléa g-c1·.:l p:n'.'\ prcen- estrang1úros. 
chci·-sc ;i vag:i dcix.~da pelo con;clhciro Fo-
lippo Fra11co do S:L O prncesso e~~itor:~ corrcn 
1·0.:,;·ul;irwe11to c:n todus os collcg-10$, nao ho~n·c 
allc·'·;.ç'i<> nem pr»l c~to ck parle alg~m:i. rn · 
terc~s:.cb. N<J collc:;io <lc (;ui111arfccs, porém. 
aJi,\s uin elos m:1is impar~utes do disti·iút0 , 

.\CT .l DA 2• SESSÃO ]\:)! 22 llE ~ato 

jlDl''lllC conta. lliO clcitorn;, ~eti:~u r]!J h:Wcl' SG.IJlL1lHO.-E<>on1E,T•.-·l\oquorimcnto ·de Sr. Go"-
elelr1fa, n;io ob::.t:tnle ter sHlo rnstalla1l<\ na pl1·cs }"ctr cir~. Di.tm»os uoi Sr>. lrnorauc Fi~Mir.>, 
•·osi{el"a ~ mcs:i. elt1Ítor:il, e comp:woci?~ no !lo1iolrl•o o .. nt>< (mi11istrn d.• impcrio), José ~hríano. 
<lia se~umtC ;\ hot•a legal, no p:i.;o lllUlllCLpa[, ,\ndr>clo: l'i.;ncir<< e Porlc!la.-J>loição <ll< cOJMlllÍ!SÔCS. 
cleitor~s em numarn snpedor a 100. A razão - (>i·çome11to ua ~uerr>. Di•cur<o do Sr. l':<crogn~\lo 
q1rn se cncontr•• na acta r espectiva po.1·,\ ti. 'fa11n")-. 

e:>plico:çiio de$~G foct<'. á a seguinte: - .\ ºs 1i bot•as feita a cbamad~. achMn"se 
O juii de paz, pre~1dGnle ~:i. mesa~n"'o enco.n- r~sentes oe Sr~. Forreirn. de Moura.. Mattn. 

tr.:iu, ontre ;OS P''l°·Ls relativos, ª ltstl l1::rc1
'.3-
1 tfach:i.do Ribeii•o do Menezes, Bal>so11. Vieirt1. 

dos respectivos e eitore~ com :t . riua evw. d !\. d.' de J Ponído Geminia.nú · Ratis
faz.e'.' a. c~::.mad~; em conse<J.1'.:C~c1:< do. q~c re- ·b~n; n ~sªcra'<>noÍlo Taun~ •. João Caetano, l{o
qmsttou 1m:i.1ed1atamonte. ao JUIZ .de dll'O!tO. nti. d,· ' Liro; Fr!l.ncisco JSodré, Gonçalves de 
com:i.1•e:i. o hno que conte!ll o regist ro do ~lis- C1 iguelsl R '· d l R y Barbosa Lourenço 

l ·to l - d . ·•elle :tr~a io. ~spin o a, u , 
tame:uto e e1 ra , ao ~ue u~ ace~ eu u.q~· _ de Albuquerque Theophilo, l\fac-Doi.ve1!, Al-
magLstrado, ord~nando rncontrnen~t _ao esc111•_ao coforado. Pet·etti'. Cruz, Antonio de Siquefr:i., 
que com a possn·el presteza. extrnlusse rlo dlt.J R d . J . J · Al--e" Gene·os<> • . .r. d . f: . 11 O rt"'UêS \tlllOl', U>enc10 • ~. , · 
lino. ~UI')(\ cóp1::1. ":"1:1 e Be_r satl~ ~lta aq\\e (1, • l\I " e . lh Rezende. -
rcqu1s1ç1J:o. O escrivao, porem,. so ª" 6.1{2 ho- \ • arques, e . ar; a ~º ..... . .. . · 
ras da tarcle conchiin o seu L;•abalho, quan(lO j:i. Comparec~m depois da. cbamti.da os S~s. Gon
cm improficuo. Todos e.~tes pontos estõ.o hem ç:i.lvos Ferreira, Alfredo Chaves, Almeida Pc-

v. 1.-2 
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reira, So:1rcs. Jos6 Pompeu. Olyrupio Valbdiio, 
Souza Le:io, Rego Barros. Pereira C:\b:·al. !lle
ton. Passo~ :\Iir9.nda, Candido de Oliveir,1, ,\.n
drade Figueira. Bar;\o de Gu:ihy, ?.lai::iel, Silv;i 
)faia, Vlhóa Cil\tra, Camiló. Gom<'ls de Castro, 
.losc !\Jarian110, Henrique 11'Avila. SilYa Mafra, 
Ba;·:'.io do C:i.nindé, Barão cb Vill::i. da Ba~ra, C:i
ma:-go, foz de l\foHo, A!fonsv Pennn., Fernandes 
de Oliveira, Martim Franc isco. Sim·9.l, Sonza 
Queiroz .J unior, Joaquim T:wares.Ar aujo Pinho, 
Prisco Par:i.iso, Ta.rquinio de Souza, Costa 
P into, !lfanoel Portella, Martim Fr:incisco J u
nior, Almeid,\ Nogueira, Alvnro Caminha e An
tonio Pinto. 

A"s 11 3/4 hora.>, a.ch:.ndo-se presentes 67 
Sr~. deputados, o Sr. presidente abre a ses
são. 

s11pplente do subdelegado d:i. rreguezh do Bou1 
.Tesus d e ltabapoa na. F1•a1tcisco de Paula Costn. 
- A quem foz a requisição. 

Do Sr. deputa clo Andre Fleury , de 22 do 
corrente. comruunicando que por incommodo de 
saudo não póde comparecer ;,, $<!SS:io de h1>jo.
lnteirndo. 

Hequerimento dG D. Anua F!':1 ncisca da Sil
Yeir a o outros. mo1•ad~res residcnto~ o proprie
t.'lr ios do tel'mo da D:i.rra do Rio Grande. a 
llla1·gem do rio S. Frnncisco, pcdi111lo •iue sej:~m 
ton1a1hs pro\'idencias definiti"ªª afim de lhes 
ser garantido o $eu direito do propriedade 
quan to aos terrenos :i.cc1•cscidos 1l ur:111te as en
c11entes do mesmo r i11.-A· conunissão tlo esta
tistic:i.. 

E" lido, posto eo1 discussão, e :i.p[>rovado o ae
;uinte · 

Parecel" 

1882.- N. 19:~ 

Con1parecom depoi's de :\berta a sessão. os 
$rs. Rodri8"ues Peixoto, Prado Pimentel. Be
zerra. de l\fonezes. Henrique Marques, Rodol
pho Dan~\s, ,\m:•re BezCt'l'a. Scraphico, Alves 
de Arnujo, lg-n:\cio :\IMtills, Augusto Fl eury, 
:Manoel Cario~. Cruz Gotwê~, Coelho Ca mpos. 2,. SES$:\.O 
Carneiro da. Cunha, t:l\'sses Viann«. Zam:i., . 
Bulhifos. Afl1•i:rno Pimcnt·~l. F!l!'l'eira Vi:tnn:t. .4. Alfandega do Pai-à elt:vada a 1> cla$.,e 

Abelar_do el e Brito, T · Hen.riques, Sil\'ia,no. ,1 coi\\missão de orçamento, tendo c"a.minado 
Br~uidao, ~.ou~:>. Carr:1ll10. Lt~1a ,!Jua.r:e· I e- ! 0 pi:oject~ n. 61, assignado pelos Srs . . dq
rell'a da •. 1.lv.1, PompQn. Fch sb ;rt~ . . \ t'fonso ! pulados G. Crl.àz, Mac-D .. owell e Cantão. e de 
Celso JUt!101·'. ~~ql~e~Est1·~~" Te1~e1ra, Lco- pat:oce1• que a rospeít.o seja. ou.-ido. o go,·e1·no. 
poldo Cunn.• • l rnnkhn Do. ta . S:i.b das commissões, 19 de :\foio <lo 1882. -

Faltam co111 C•\L\B:\ participado., 0$ St·s. Accíoli ,i. .'L de So1G;;;ci Carvalh o. - LoHr~nço de 
de :\z()ve<lo, !:farão de .-lnadi:1, Barão de Araça- A.llmqucrqi!e.- lfo<frignes Jtmioi·.-R . Pci
gy, C:irlos Ationso. Caslello Branco, F. Beli- o:oto. - P. Sod,·.J. 
sario, André Flotiry e Paulino ele Souza . 

Fult.am !'em cn1v•a pa.rticipnd:1, os Srs. "\.tis
tides Spin<lola. Ru·âo cl11 E~tnnciit. Barão d., 
Leopoldin:•, Di:111:1, Felkio dos Santos, Ilde
fonso de "lr:ll\jn, L:1ceràa '\Verneck. ;\;oreii'a de 
B:irros, .Montand.on, Ribns, Sl\lust!auo e \ ' i:tnn:i 
\":iz. 

~ifo lidas. )!Ostas cm discussão e npprovada..~ 
as acl:ts dos dias 1() e 20 de ~foio COl'l'~Ute 

O Sn.. 1• ~i::cn:tTAlUo da cout:1. do soguinte 

E".\.PEDiENTE 

Officios: 

Do ministerio dos negoci<ls da faz entla, (dous) 
ele 19 de 11faio c or:·ente. p1·cstando as inform:t
çiíes requisita.nas por est."\ ca.ruara sobre a pre
teuçào de R11.yu1 ·•ndo Felicfo.M Ah-es Serrão, e 
<le AnLonio Gom'".> Paes.-A quem fez :i. r equi-
s ição. . 

l!o mesmo 1llini~terio e cl "' ru1>sma dat:i., re
raet tendo o :1utographo s:1nccion:1do da r eso
lu~.io da assemblea g~ml 1-clal1\'a ao mdio soldo 
que compete a D. C:mdid:\ Thcreza Franc;.e. e 
An.na. Thereza França, filhas do fa.llecido te
neJJte reformado do exercito Luiz Goo~.ah-es 
Rodrigues França.-Inteiradn . 

Do ministerio dos negocios da ju~tiç-.a, de i6 
de ~faio co~rente, communicando qt1e agltarda., 
afim de s>ttisfazer ,; req<ii>iç:io C•Jastante do 
offi.cio n. 2G9 de 5 do ~or,-.;n te . as in form:t~ões 
eúgid:is do presicl.ente da :Jrovincia do Rio de 
. Janeiro ein aviso de J.• daquelle llle7. , sobre os 
>\s9:i.ssinatos do escr-.l.v• Benedicto e do prie:ieiro 

i88i-i8S2.-~. 01 

1~ si::ss:\o 

Consider:i.ndo que a alfimdeg:. do Belém. na 
pro"incia. do PMâ , arrecadou no o:i:erc icio de 
1879- 1880 ruais de 6. <lOO:O~. e que nos 
oito roer.os do col·renLe o " e releio ,ili tom :tr· 
recad:ido cerc"- de 7.000:0UO~úOO: 

Coosiderando que o dcc1·••to de 2 do As-osto 
de 1876 cl~ssificou de i • cbsse rui :ilfandegas 
•JU'3 rendem annualmento do ô .OOO:Otl0$ p:u'a 
cima. ; 

CoMidera.ndo que o edificio da ~ lfandega de 
Belém é insufficient~ para o ~r:i.f~go àe impor 
taçi!o e de e:qior tação, no estado incompl<lt.o om 
qae se acb , propomos o seguinte proj<.><: IO de 
lei: 

A as~embléa geral lcgislati\·a decreta. : 

Art. 1.• E' o ministerio dos negocios da fa . 
zenda tmtorizado : 

L 0 Para oleYar a alfandega de Belêm :i ca
teg .. r ia. de fa clMse, :ilterando u pessoal na. 
conformidade do que dispõe o decreto n. 6272 
de 2 de Agosto de :!.8í6 s obre a 1' classe . 

2. o 1' :tra mandar con.s~ruir !lo odificio da. 
mesma alfandega as obras precisas para as 
necessidades do serl'iço fiscal. despendendo 
com es~''. obr!l.s até á quantia de 200:000$ 
no e:-terc1~.10 de 1SS2-i8S:~. 

Art. 2.° Ficam r e»ogadas as disposições em 
contrat•io . 

Paço àa c:mw.ra. em iO de Abril de 1882 . 
O. C1·u;;.- Jfar,-Dou:ell.-Dr. Cantito. 
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Sessão em :22 de Maio de 1882 11 

E' li1fo, apl)i:ulo, pos:o em discussão e adiado 
por haver pc lido a ~ahwrn o Sr. Rodrigue~ 
l'eixaLo, o se.:;uiuto ' 

Rcq t<-cri mcnto 

« Requeiro que se peça ao governo côpi:\ d:i. 
}>arte <lo relatorio do conforonte da alfandeg;J. 
da corte, Fabio Alexa.ndrino dos Rois Quadros, 
qua inspecciouou as alfandegas do sul, relativa. 
ao contrabando que se faz no Rio Grande do 
Sul, e aos meios que indica. para o fazer 
cessar. 

:\ala das sessões, 22 de Maio de 1882. - A. 
E. de Camargo.>> 

uni" asso<ublóa provincial compr>sla cm sua 
Ullani,uidatlc de liberaes. 
~que o orador admirn e que o Sr. con:se

lhe~ro Souza. L1mJ., q ne se revelou pouco parti
dar10 e moderado, não negasse immediatnmente 
sancção a essa lei ; mas o que cont'essa, em 
honra dBsse adri:inistro,clor, é que por maiores 
esforços que am1gos seus fizeram par:i que exe
cutasse a lei, S. Ex. nunca quíz fazel-o. 

Ao Sr. conselheiro Li?erato Barroso. porólll, 
estay" reservada a tarefa d~ pór ern execução 
" lei, sem ahr1r couc11rl'eucm, de uma maneira 
clri.ndestin:J., sem tlinünuir alisolutamente no 
pra zo fixado peh 1ci, e ato estabelecendo cll\u
sula.s para que niio estava autoi·iz:i.do pela mes
ma lei: exemplo, preforencia para os serviqos 

O Sr- Gonc;.alves Perrei:ra do lll(ltadouro e do transporte das ca~nes. 
pede urgeJotcia p:1r um quarto de hor~ para faie1· Ao presidente não p(ldia escapar que a si
a1$llmas c<mside.ra~.ões e indici>-r <1lgumas me- tn~1çli.o do mercado das carnes vei·des no Recife 
diaas relativas ao contrato de abastecimento e1.·a toda :J.l'tificial o anorrno.1, apparelhada pelo• 
tie carnes verdes rh cid:ide do Rocifo, celebrado neé[ociantc~ e especuladores do genero, l[Lrn h:i. 
pelo actu>1.l pre~idonle de Pe1·nan1huco. mllltO pt'Cpat'aYam uma occasião azada para 

Consultada, a camnra concede a urgencia forçar uDl administrador a fazer o co11tr«to. 
r&querida. Dur<inte a sêcca fjUC devastou o norte e nos 

anuos qne se lhe seguiram, :i.s carnes verdes 
O Sr. Gonc;$l ~-es Ferrei:ra nunca chegaraOl. e1u Pernambuco a um preço 

come'>'ª declarnndu 'lua ~· grande in1pressão exagerado; ago1•a que tudo faz crei· qac ha
ciue cxperirncnt\•ll a bLl::<. pnNinci« ao publi- ver<\ abnadancii:I de gado 6 <pie se toma unrn 
cii.r-se o contrnto cclei.Jo'<l(lo polo uctual presi- providencia de caracter extraordinario, repel
dente p;ir.~ o a~:isloci:ul)nlo do c:trne verde lida pelos princípios cla sciencia e não adruit
ú. cid.,dc do Recife uão po<lin dei"ar de 1·ei>or- tida nos paizes mais adiantados; 
cutir foL·tcmcute no$ ~cu~ ropresentantcs. no Comprehendc-se rJue, si o mercado de carnes 
parlamento. toml\sse p1•opo1·çÜP.$ :i.ssust!l.dor:ts, alguma me-

Si ao chega~ein :t~ nolicü1.e 1i::io 1.•ompe:r11.m. did;1. de c:wacter p:>.s5ageiro tom:tsse a ndmini
elles irnmediatan1ente o silencio sobre o assum- stração da provincia, de niodo que, passada ~. 
pto, foi porque u!;:o tinham informações suffi- cris~. a 1iYre concurrencia. viesse trazer os seus 
cientes, que só posteriormente chogaram. bonoficos effeitos. 

Affi.~urou-so "ºorador e o. seus companheiros ~fas o S!'. conselheiro Liberato Barroso, que 
conserv.i.dores da depu t>tção pernambucana que, se mostrou sofüego e1n servir-se da. autori~a
versa.ndo este coo.trato sobre m:i.te1·ia estranha. çn-0 da lei, só deixou d"' lcl-ri no art. 8° que 
à política, nilo hareria divergoncias entre os concede-lhe creU.ito para mandar pessoa com-
dous lados partid:tri<ls em que se divide a de petente éstnclar o assuiupto nos sertões. de 
J:lUta.çil:o da mesma pl'oviucia. modo a se tomarem raedida.s adequadas, atti-

Pareceu-llies mesmo que era bem possivd que 11enks ~~ fayorecer a abastança do mercudo. 
"1guro. das illua~re5 liberaes da sua provincia Os monopolios pri,·ados, ci·cados l'olos ca
se encarreg~>e de provoear o governo e pedir pitaes, não se i.cabam pelo moo.opolío offici;tl ; 
ao parlamento as medidas attineutes a livrai·"' ao contrario, si o govemo intervem. no mo110-
p0pulaç.ão do Recife do horrível Jfa.gollo que palio privado, deve ser 8C•npre para favorecet· 
amea~.a. perseguil-a por espa.ço de 20 Ml!lO:; ; ll a liberdade e ,,])rÍ\' a 1ivrll con~urrencia.. 
que dentre este& illustt•es deputados, havendo ~i na sua pro\inci~\ havfa. o monopolio do 
um que e o :i.ctu:i.l pr<ilsidente dtt camara muni- capital. n:1o podia deixar de sei· de pouca dura.
cipal daquel! .. cidade,c por isso mníto ;i. par deve vão; em pouco tempo affiuiriaro. os capitaes 
e~tar dos negocios relati 1·os a esle contrato, a. elle pelos lucros fabulosos q ue o inouopolio disso 
de\·eria cal:>e~" iniciativa nas providencias que pudesse ti~a.1·, e C<Sl• liVt·e concur1·encüi. dos ~a
se tivesQem de tomar. pitaes m:i.ta1·i·.i., e"S:.tinguiria o mesmo mono-

Em qualquer paiz o fünceion:n·ia pnolico que polio. 
laYrasse ou aasignasse e«se contr:i.to não coa.- Ne;itas coudiçlíc~. tendo o !>l'esidcnle ffrm:i.do 
tinuaria um só momento na. n.lto. ... dnünistração, o contrato, sem abrir 0uncurrencfo., pelo m'.l
logo (jl.le o facto chegasse a:) conhecimento d:i ximo do p1·eço ;rnlorir.ado pelo. lei, cstahelecen
go~erno; mas entre nós ern qne o rotulo just ifica do clausulas que a mesma lei não o :i.utoriz'1.vn., 
tudo, não h:i esperanç~• de 1ne o actual presi- ~.o que ó mais. sabendo qne na :i.s~elllbléa. t.i
denLe de Pernambuco receba. em troca d" rla- 11ha si<loJJ.preseutado e f.Jr:i. a imprimir um pro
gello que ci.uer infiingir à popula~ão a exone- j ecto rerngaudo a mesma lei, nenhuma desta~ 
ra<;ii.O do alt" cargo qua occupa. . conside1·açües fal-o a.~ri.piai:- c:i.r!'ei.m 110 phno 

O contrato estabelece que se possa incorporar '1 ªª ha.vi<> concebido. 
urna companhia. eom o capital de 5ú0:000Scorn O orador não pôda contentf\r-sc com as pro-
a garantia. de 7 0(0, po1• espa.'}o de 20 a.nnos. n1essag que o governo ~ossa. fazei:- de entl"ay e~u 

A lei provincial em que se firmou o contra.to um accordo com n pr~•1dente da SUB. prov1nc1a 
nflo é feitura <los 00-aser ... a.dores ; pertence a , pa'"8. tnP.lhorar o~ dete1toa do contl"l!.to; porque, a 
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não ser 'JUe r.riuelles uegoci.unles quei:·nm delle 1 • idente J e Pcrnambu~o as necessari:i.s i.nfo1· 
abrir 1uã0, nüo s:i.bo <1ua.I o •tcc:órdo rfossirel. / m:i{'ões " rospcito. Em conseq11cncia, o presi-

Assim lembrou-se o orador de :Ügl\ns meios • dent~ da }ll"1Jdnc.:i:t enviou ulti111:11nen tG ao 
de que se pód.c us<'r para riscnr da UO$sa logis- 1' ,s-ovcmo cópia <la (ei. dtL 11u:i.l o conti·nto por 
ls.ç:to sewelh<1.ntc :ittenwlo, :tttesla<lo 1'ivo d:\ S. Ex. feito é o. l'OpMdncçiii do longo e cui
im1pcin go1•ern:tti\·a. ! dado parecer em que essa lel b!l.seou-sc. Pnr:i 

Lom!Jrou-se 1,o r ··Xouip!o,que no nrt. 2º,§ 3°, / pu<lcr rn·es!/lr mais rniJluciosas informn~·'3es 
·hi. lel Jc i8130 tem o governo um meio muito it soiJL"e este o~jecto, o go1·c1·no :i.gltardn ul to1·io-
facil de evít:i.r •JUG ~e consumma este !\Ltent,i.do . r cs cscla1·ecimo11tos. . 

Os CBt:l.Ltttos tla comp:L11lü:1 têm tio sei·· :mh- ~ . , . • . . 
111ettidos •i su<' nppraya~ão, ma~ não púdcrn sar . O ~r .• :ro,.,c 3'ltLrl.U.ll";lO :-!':í •-..rr?-
:•p [H"\lV~dos em 1•irtti<ie deiot.1. lei e <la clccl'eio 1 st<loute, o nobre !lcpulatloycb :_mnh:. pro,·rnc1a 
H. :'.l7i l c1u c n rcgulamtiuta. ttUC ::i_:aba do 1.cv:tn~u :\ d1scussao sobre a :i:rn.,·~ 

Ih :iind<\ 011tro 1ueio quo 0 orador ul'iu deseja- ·1~estao <lo :w:i~te.:1111cu.to <~e· carnes Yordcs " 
ria iucutubir- se ele lcmbt':l.r,was ,1ue já tem pre- c1datlll do l~o::tr?, no 111Lui tu de p1·0,01<1!" t~w 
cütlento n:i C:l.1n:lra. como 0 da revo;p~ão d" g,·andc se•1·1ço a. c:i.us:. ih .mcsm:i. pro~·111c1:1, 
lei proviudu1 de 1S5í,1,u12oem de sua prol•izici<1 começou corno <JUll cstranh:mrlo o proc~ . luuon.to 

gm i852 :t deputação do Cear:i a.presentou dos. dcpllt:i.dos pc~~a1nbuc•\uos quo :l. p_or.h:\ 
:< canu.ra. uro pi·ojecto revogando um::i lei da a~- ~po1am o l;MCl'llO, sig-nal de que o gove:uo .dts
~eniuléa da. provincia do or:tclor e 0 projecto llCt"l" :1 pot·lia dos daput::dos qtta o apornm. 
n ilo p:!.ssou porqut a lei l1ão tinlll\ o c:i.r:i.ctel' O Sit . ..\:-;on,um F 1GüEl!U :-Não lhes gabo 
de incoustit11ciona1. risto. como s11t;Driza.1·a o o go.sto. 
!'residente n estaboloccr mcdid:ts que melhor :i.2- o Sa. Josià :.\L\mAN:\"O :- y. Ex. apoion ou-
sen_; o· e~tado do mcrc.:<10 de c:~t·ncs \·e1:<les. . tros rnais dosmor:i.li-s.'l.dos ..• (aptwles e rcdtrnL<t-
. E.trecllv:.meute a lei nada tinha do mconsL1- çücs). admi tlinclo ,1uo uslc 0 ~ej:;., como V. Ex. 

lu<.:1ou:i.l! mas como p!'ovocar:\ u.111 contr~to d~ diz.. ·0 meu mai8 cst:í. sul>ordmado ao juízo, 
<{lle podia resultar uw monopo!10 •. por isso e 110 conceito 11uc V. Ex. parece fo rma.r do a.ctnal 
<1ue a d~putaçlio clar111clla. p1•01•inc111. ontendcu governo. :>. pont<) de b~Limar 0 apoio 'lue n<i>< 
riuo d_en.'l. es~'l.ncnr o mal, ac:i.!Janilo com o mo- lhe pi•!!st:i.mns. 
nnpoho. 
~o en~o <leque se tra ta. a. lei •i tto ileu c:i.n~<l O Sr. . .To.,r~1;n1 T,\v.rni:s :-1~sle :.;itiis ,: <'l'IC 

ou coutr~.to t•crltind:i ém 1·er(b<leil'o monopol fo foi dem:1is. 
peln faltn <le livre co11cot-r~ncill, o n:io podendo O Sl' •. Josi.: i\L\RIAx:-;o :- Diii:i ell, $\·. pra;i
as nssemblên~ prJYinciaes r estringir :i liber- c1en tc,que 0 nob1·edep1t\:i.docomcçou estr:l.nh:i.ndo 
d:vle de industri:t procbmada na Coustituiç.lío, o nosso procorlimcnLo, por niio termos :.to hoje 
t<'nto 1u:i.is que no :!.Ssumpto uetn ao 1uenos pre- interroga<lo o gO\·crn() s~bre este assurupto c1uo 
.;ooeu propos~'l da. C.'!.fil: m urn11ic::ip:il d:i. i:i<l:i.tle a todos nós interass:i e dern i utcrc.ssi\r. 
110 Recife, pensa o C>r:tdo1· c1uc <:?Slll''ª pc1·fei ta- · ·P ermi tt.-.-mc " cai1131~~- que, antes de apN
mcntc ti.as attrihui,õ~s d:. canun":l dos deputa- seo.tal" :. nossa justificnlf<o, estimulo.do nind;i 
•!ns 1•e\·~gnr. aquella lei po1· ser llc todo o panto pelo ap:.rte tio nobre dep!.l. lnclo pelo Rio d·J ,Ja-
1n,·,onslLtuc1onnl. . . . neiro, Gll ponh:t cr.) relevo o con~raslc qn.o 

Como, porem. este meio e moroso e pode la- 1·ejo GntZ"e :is pala.1•1-.oi; tr,1nC/uillisndor,is e i•cspe1-
Ya.nt.'\r que$lõ.es de doutrin;i., cn.tonc\e ttuo o tosas r1uc nco.b;i. ele' proferir' o nobre $1·. miní~tro 
!M~o ele corcat· logo a •1ucstãe1..: o primeiro ciuo do Imvel'io, e nqncll:i.s fltlc nesle lllCsmo r~
rn<llcou. cinto fo:·:m1 111:C>l'e+bs poi·-um out1·0 mini11tro 

.\gradccc ' ' uL·g·eucb 'l'l.'' a ca1ua r.< cuu•:u- qua11do iute1·pcllado sobre ;;T:i.v~s ,.i.toutados 
deu·lhc e 1111ueut1• _quo t!vc.s~cm 10«1:1.; ~·012 t r;1 <1uc se pratic.iram i1a provincia de I' cnia.m-
ell:-. Oi! deputados h bera(:s de su" pro1·rn,; 1 ,~ . buco. co11trn o direito, coutr:i: a lilJet.:lade dos 

.l discu.ssiio Jk<' adiad;.. cid:l<Íâo!;. (-lpoio.!W$ e wro <lPoiwlos.) . ~ojc.: , 

O S r . A.1Hl1·ade l•'i:.;·u eira. {11~1<! 
ul"llc:ui) pooa "º S1·. praside11Le qt1c consulte à 
ca.mar:1. ~i concedo tll·genci:i. par~· que co1ltinuc 
esta discussito . E' nm facto mo extraordinario 
q11c o ~ovorno c:\recc fazer om·ir n. snn O[liní:ío 
o 1lecwr:ir as in·ovidoncias qne f.orn d<) tom~i· 
p:m• fü7.er c-cssar tiifJ cl:imoro;;o a!>US(l. 

Si é neces.5:i.rio marc:i.r tempo, o orador inrli
c~rá que l\ discussiio continue por 1.tml\ hor :1. 

A c:nnat•t1. res~h-e l\.!firmativ:i.mentc. 

a cama.ra iulci1·.1 ou\·iu o uobro mtnJ.St,••) 
do ltnp<ll'io, dizcl". g-uar,faudo :11; l'CSCr1·,tr, 
<1 tw c!iJre tc1· um membro do giive1·i;o, '!uc 
.não õ iadift"er enLe a este n.igocio, o 11ne 
h:i de tom:ir :is pro1·idencias <1ne o cr.so 
r~rinC! r. 

~os tempos :1 quo a Iludi, [)Ol"~m. q nRnrfo, " 
16 dil 2\faio do 1873, o po,·o pcrnanilJuc~.no cr;l. 
bruta.lmc.!nlc (lsp:üdeirado n:i 11raç.:i. publiçn .. . . 

O Sn. RF.Gil RIRl\os :- Felizmente. 

O Sn.. Jos1'\ l\!.1.r. 1.\~~o : - Ficar:\ ;•egistr:ulo 
O 81.·. Rocl o l pho Da.nt!t.S {li•i- este np:irte ... e qu.~tldoncstn cas:i.se le1·anta1·~ 

ai$ti"O rio impiri") :- Pe<li n p:ibvr:' 'sirnples- uma voz eiu f:wor das victimns. o ministro do 
1nentc para dizer, em rospo.;ta á~ obscr":tções imperio de então. desprezando a g ravidado. a 
([Ue acnbam ào ser fe itas pelo ltobrc depnt.u.do cnormida.d1~ do attcutado, respondia que 1!1c 
por Pernamlmcu, clue, aponi\S um dos digno, in~pil'av.a tanta confiança o prcsidcnL0 d:l p;·o
representau tes da ruesm:< proviucia dlirnwu a l'incfa, .:1ue uiio d u1·ida,.a a .. ~suminlesde logo:l 
~ttençiio do gi:iverno p~r:i. o ass=i:t•) d~ i:i•.1 ~ · 1 respon211bilidti.de .de seu.s acto.;. (Apo«-:do.,. 
S. Ex. $e occupou, o gov<Jrno pedm "º _pr~~ •!fJIJi'te.• (! i;r!o rr.1;oladfJS .) 
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lleb:c:u· ..s, po;·~tlJ , olc p'.lrlc css:ts e rnu·iia.s 1 uhccido as 1·ecla111açifos do iutercsse publico i'e
~:t l t'<•S co11s td.!1·a~;}cs que :i !H' lposit:J cu poderia. l 1·i,!1;; si o :;ove:· no ~e dccla.ras:e dispensado do 
laz~l°. \>Oi'•1t1c son "p1·1u1c11·ci a rccoahoc~r 11uc cstu<la~ ess'\ quostil.O pa1·a nao parecer q1rn 
m1o lia ya11b..;orn cm tornar e1H:;rnclascontc ~$\O , O~'lulora';a. um seu delegado; si o governo ao 
ele IJ:i.te hou vess<i mostratlo imlilforeatc ás re~lam::.çõcs, 

Trata-se ele u,na•rrns~;1o n:\ CFWl dP.•r:Jlll cst:t1· as r spcitosas ponderações que mo jlllguei no 
iqnc>lmenLo 0;:1po11i,:itlo;; to.los 05 d~put.Hl()s <lo tl1J1·oc· <lo llprc~e11ta1·-lhe !>ª''ª lh·r 1~ a minha 
Pcma1ubticn, muit;> c:ni>ur:i. :i distiucç1t·1 •tllC imwinch de 111n monO[lOlio que ha de esma
procttr;)ll f:EC!' o meu illust:·c amigo e c'.>lkgc.. gal-:i. compleb1mento, como" todas e1s provin
'J!.10 !ili.} jJl'/.lCCd~U: L1·~tta-Se r1o lllu ~~ r. J llú~t:.1o l lUU cias VÍSJnhns; Si O g\J\'Cl"l10, Clllfim, n:i:o JlflC 

i ttlcrc:'>~ª ~~ lorlos us tl~p·~t~tlos ele Pci'~.Ln.:nb:.ico oii'o~·1~c'3s:s~ ~pu·wnt ias •) evnfl~~nça, 711tâ~~ túm2 Ci·!l UJ.i! i;·J e rne.;iHu in ~uito,-n cfo :i:-t iV;.t g~t~t.r- h :n·L•~ ra :.aio 1n.r,\ •JU C cu v1esse dtscutu· n.q\u 
<!:11· ü3 i 11tórusscs d:c tmp •1h~:'io do fü,~ifo . css:J. i111 por l•lll tú <1uestão, iHte1•pell:cl-o, ceu$u-

Prcciso, poi·êu1. p:·orn:- il ""-uuara, preciso pL·u- 1-.ll-o 111• suao pela 8U<' c11111plicitlade, . tor
n 1r ic p:•u 1ii'i ~ d.::pnta\~\o ele Pcrna1i11Ju;:o ele cnjlJ nal-n 1·e:sponsavel pelos males qlle eUe teriu de 
:s·~to sn:-giu iJtH:'\ ~~pt~ci~ d!} e cni)UT:l :\ nos.i~ ncc:u~.-ota. t• ;\, nos~ fWO\·incia; e ~credite o nobi·e 
a ttitncl.i, qnc nifo poJh :>er oul1·•>, uem w:.is ~· e- tl.iputatlo r111 e ter:;:i. :l cor:.g~m precisa ,para 
;:-ub.r, nm11 •uais CIJl1 c;i l i:i.do~ elos in\erc:iscs (li! <'S>im ~>ro~cder ll'l cumprimento de meu dever, 
nns~os con;;;'iluintcs. u .~m m:ús p3.rl.im .. nl:i.r Cj l!C .colloco acin1:i de lttdo. 
l.'\mbom, o pruec<limento f[tlC ti ,·or.lo", c1a':l t c1110~ O Sn. Soi,-.u CAnYALHO:- Até a.gora. o orgiio 
Lido c:11 todo e~~u n~goc;o. <],, n~rtitl.<J con.et·ntdOiº <lc Pernarob;.tco naà:i. 

,\ssim rpie mo foi comrnunic:ulo po,• ttJle- c\is~c contr:i. 0 contrato. 
,!:!'t0 a111:11a <1•ie e. honr:do P"esicloate da p~o·1iu~u 1 
•lc Pernambuco julg:m• accrt:~clo 1hr cxecuç:1o O Sr;.. Josi,; l\I:.:1u:-.:-;o:- Eu ia ox.acLamcnto 
a lei 1m1vinci:.Ll a . 15G8 ela tJ de Junho do :inno tr t.L.'1.1· do:s.c;e ponto, estabelecer esse co1i
p;:s~•do, '!ªª :n1torii~v.i :i. enc .. :·p:l!>:H;1o Jo umn fron to. 
com ~1an~1iJ. p~ff~ pr.JYf:t ao :'.~J~:.s~·~c i:ucnto <lc O Ss. Goxq~u,vEs F'i:nHEIR.A :-Isso não a.1nes-
carncs Yordcs :i popuh;.iio tio !{ccL·e, mediante 'lllinlw. cm n~dn a nossa posição . 
cc.rL;1~ '.' 3.nt:v:rens~ p1·!w.urc.i o noh~·t~ min.íst ·o elo () Sn . .Tos J~ ~Lu~.tAxxo : - 1\:{as, senl1or0s, o.o 
impc.-io p:u-;~ rn,1nifc~ta1·-lho o~ inconveuii:mtcs pMSO 11uc nús assim procedemos. não julgando 
•h cxoc1:ção ele;;.~:-. lei cinc llo-.'i<i se:· lc\n\ iuort:t nccessnrio vir discutir nani esta questilo , por-
11:1, logi.sL";.;to p :·1n·i11<:::\I , :tlÚ '!: liJ :i. :1s~n:1; 1 ·li•a <lUC nos iuspirnm toda a ·conlhnç:i. a probid<idCl 
" t·cvogas>o, pot'•1:1c cr.;. 11111:i. ª"'ª";\-:\ " hbci:- com que a te hoje o "OYernQ tem dirin-ido os ne-
dndc ele com111e1·c:o, e um ·~ ~s:ifio :i 1;an:rnoin g•>cios publico~'.._ tipoiaclos.) "' 
d~~ prct~fül r_~11t~2~~ n.o rnonti1.1or!.n tJ'.'l~· ull~ c1· 0~1 L10. .. . 

1 
... ~ • • • • . 

hz vct· n. S . hx _ <] lJC ,,pesai· de s:mcctO!leld:i. o 

1 

_,) Sr •. LlL'foSES VL\;':->A - -Ptob1dado <la <1ttdl 
;tpes:ir elos muitos y1·~tern!er.te:;, ne111 o p:·csi- u;w .º.º ilJ.>M~On .º presidente de Pernambuco 1w 

<lente que :\ s:i.nt,cionam :<om o seu succcs:;or cont .. ito qu~ foz . 
j1tl~ni·;:i.H1 prudente d:i."-lhe e'i~c111;.:'ío. O ~<:. •• Tos ~: ?1Lrn 1A~::-.o :- Perfeilam~nte .•. 

Sei •111c o nob1·c mi1Ü$Ll'O d:a illl!rnriu e ó ~10- 1 e o cscn1pulo com que acorupa.nha os nego
ut·o Sr. prcsi ~ente do CfJllSC!ho ll:lo_ fornm m.- cios tl:is p1·ovincia.~. do <[UO 6 'um.~ prova bolll 
tiiffc!'cn:c3 :\ mi_nl1a recla'.U~'}~O. p!Jd1ra1n expl:- cloq 1.1~ut.e o modo per que sn ho•11-e nil questão 
c:"JÕOg a;J ltrin;oarlo pec:<i il,~nto de Pei•n:uu~1 t1co. dv pL'":'o m:i.:cado no edita.1 p:;ra a vcnd;i. da 
Logo <1n<: ~hcg•>tt-mc Ú$ u1:ius o contr:üo .:cl•)- esk.ni,, rio forro 1lc C•u1t<lgall•),rcnilaudu o sé.-io 
br:ido, prucw·ci o Sr. prcsid<Jnlc rio conscll10 e ou1p(!uhr, rl<J s:tlvttgu<t~•lar illteresscs pul;licos 
lhe e~puz os pet·í:;os o i~com·unio11Lc.~ . '.los~.: •tl:Ô 1•odia111 ser prcjudic.'\dos ; ao pasw que 
1~vn ~1·:i t\J, a;;;;iu1 co:tl•) d:i le1 suh1°tl a q11.1l l·J1 wo- as~iul pro.:etliaIJu;s, u ori;rão do partido cou$er
r!al:tdtl, e scu1 incl'iJuin"r ao tH·c;i<.leulc d<1p1·0- Y.tt\...r tli\ niiuha pruú nc:ia, orgão que não d:i 
\'ind•i. qnc, rCc\Jllhr.•;o. n11ii i'cz mais do <1110 d.ir "•u:i••(cltt t:1 ncnhmu presidento libe1»il, net11 
cttn1primontu a um~ lei cxii;tc11t•;, urg ido pelas ~lQ$ll'O ci11ucll«s r1ue têm pracurado faze1·-lhc 
ci1·cun1st:•w.:ias , e le rnào pelos 111cliiores <lc- ce:'L:is finezas P•Ll\l ganh:ir-lhc as bó<'-s gl'aÇ•lS, o 
~cjo> e m:ii$ rns1!eit:n·cis rn LcJ i<;ii·~s. pedi . ao erg:<o couscr1•a.dor-riuc nffo póde te1· os mesmos 
lurnrado ~1·. lll'C<1dc11 le do ~onsulh 1) " s11:1. lll- motivos de confin.nç:i no ac t11nl gororno nem 
Lory<lnçilo, p::.:-n <lehcll:u· o f!a ;;cllo de. rJl~C nog s~:i;; c!elcgaclns-tem

0 

i:;n:mhdo o m:iis sa
ei;!.o·;a :cn:e:i~:"ü .:i. '\ 'Pit:ll <lo mi tihn. pro1,~n~1n. pul~hr~I silencio dfa.nte deste .c_ontr.J.to que o 
~ ~s pl'O '.'l llC- i~S '•'l' lrl •i"'· fllld Q 'º dcso!l\·o ,v~ :t 1 1\0bro dcpnt:ido a~:iba rlc 'Junhnc~r d~ m 0ns
inrh1st•·j,, p:..>Loril. lg>L•1Cil :;oli .. 'il.-.<;-iie:; fo: ~o truoso. 
nol.>1•c minislrti do i1,1pe !·io e aos s .. ~us !llns- lsto é• que ó inc:i:plic:i..-el: isto é que o nobr.~ 
tres colleg:\S: . <1.iputado dcYi:i. te r censurn.tlo . 

. A~ g arn:1_t1as CJ~l0 !lle tlc1~1 •<l', t::rnl~ 1 ~ nol>re o DiaJ'io de Pct1ia;n/mco, l[UO é umr. r e-
m1ms~ro dG i m;}cl'lo, como 0 ~r. pr•Jim.eate <lo !1'l~•10 rl o po.rtido cotlSCrya.dor quo ;;e n.ue as pi
<'llns~tho; lodos_º' outro~ mom~:·os _,J~ g:o -..erno= sad:i.s do orgãodo se;i p~rtido, ;L.'to acho

0
u t:imbem 

<k <p ·e ~"' º. $Crtnm s:icrific:i.do. os rnte,osse. li•n:\ •iab.v1•apara orofil,.,.aressemonstruoso cou
di; pt'O\'llJrta <lo Pernmnb~tc~, ,'!e._ '.!"~~ ~o~~ru~ tmlo,1 e uú ruuilo 

1conc~rrcu para que ollo fosse 
o!.1ar11i_:\ttcntamcnte par:1 ~~te OUJCC~o. ,, '.li- tllc feito. peuindo. lembrando a necessidade <l.'\ e:s:e-
1b c0u.t1;- ll~:· t:u." a ~°'~º" 11º? 0 "êl•i:1l g'"-'> 1n~lé .:u ·,:i,) d.1 l ei tjuc o autorizava, e da qual o con
tc111 ~a •ndo lil~p1ra r, uao podiainos \cr ~uLrn pio· ! ll';to uii·~ .S utais do que uma copb. 
cedüuen to s.;;mio aguanfar 2s auas p1•ov 1d~ 1\c1:li. . . 
Si o gol"erno ho•Jl·<';;~;i pei·emplorialllsulo desco· (Hn. d~1'€;·30.; a-pm·t!'.~ . ) · . 
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Que importa que um ou out~o deputado, (\Oe ' r1ue archi\·ei como um doc11m\\nto importante 
toàos ··S deputados Ctonsenadore• mesmo, te" para :i histori:i polit ica d:> minha provincia. 
nham na :membléa pro,·inci~l co1ulia.tido esse O s , t'o ·ç . _ F , ,\ t 
contrato~ Es$as yozes não ~ão mais du "Ue o . - 1'· ' :.; · AL'·E~ Ertt\1'1RA • - - o M O ra.-

b d · ·- - d' ·d .,_ . d no perg1intando-sc-lhe dn. !)llocada. conserni.-cc o e opinwes lll rn uaes, porque o que po e J ·a _ · · C. • ll 11 !l 1 il 

~e~~~s::~~ :ª ºK~;~~:n!º. r~tj:~u~!º,~~~\·;:;~e~ s~·rer~rl; r; :r~~:e;u _ª' º e ec arou que n º 
sentn :i. collcctividade conser~,ldorn; e C$te, o O Sa . JosÉ ?>L\Ru:s;:.;o : - Sim, sei:i.hor, 
T_e-mpo, tem se calt:>.do, tem estado silenc.ioso depois de os te1·. co:u ;•()hemencia e .claren apos
diante do monstn~oso contrato. trophado no prmc1pw. Este final e a pe1u>s 11m:i. 

O que significa isto 1 Significa, apenas. que cortesi:i '!ªª e!le quiz dispensa:· :it1ue Hes a 
algun~ da.quel!es que n;;o querem se p1·e~tar a quem nf10 se refe ·ia. 
pressão, á que o Tempo não pl)dc resi•tir, têm Quando eu pul>licar, com a mais es.,urpulosa 
procurado salvar a sua responsabilidade. têm . fidelidade, esse treeho, rerá. esta. augusta camarn 
procurado desligar-se da respon$Milidt1de que que não exagerei. 
~eza sobre o seu pai·tido. (:tpoíados e nc!o afJoia- Eis o trecho : 

os·) « O Sr. Ba.;•ci() d.: llf uriõica •........... · · · 
O SR. Gol\ÇALVl:S F1m.REl!I..\ :- Xão sei qual « E:u não sou sectario àa theoria da confi.ani;a 

é :< responsabil idada qu e pôde pesar s bre o e admiro que os nob~es deputado& do h1do cha
nosso p.>rtido. !&o é pur1> iruaginaç.ão do nobte ruado co11ecr•ador, digo ch:uuaJo conservador, 
deputado. queiram sustentar essa theoria. 

O SR. Josi MARJ.!.:<;:-;O : - Nad.1. roais clni·o, « O S;-. M o;·eü·a Al veo : - E este lado a que 
attento o silencio que tem guard:i.do o org!'ío V. Ex . se refer~ e effectinmente conservador. 
d:i. opposição conscr\·adora,aliás s~mpre prompto 
a negar at ei jastiça aos seus ad\•ersarios. «O Sr. Bctriio de M-uribécn : - Se é con-

servador, ó dos abusos •1uo cstiío praticando. 
Posso apresentai· a.o nobre deputado nm fac to 

t!J.Ue vem corroborar o que estou di?.endo com "' Vo:;;e,- da ban.wrla l ibernl : - Apoiado: 
referencia á signiiicaçao que podem ter as muito bem. · 
vozes que na asserublea. se têm erguido contr:i «O Si·. Barão de Mu;·ibéca : -Desse mod0 
o contracto, fazendo nota'!'el disson:i.ncia. no eu nli:o socJ. conservador. 
seio <lo partido conser rndor. « O S r. J-fo; ·~ira A.kes , -Tambem não sou. 

O SR. Go);Ç.>..L'l'Es FERREtR,1.: - Nli:o ha. tal 
dissouancia. 

O SR.. Ru1 RuIBOSA : - Si não ha disso
na ncia., aciuelle jornal não é m:tis orgão i;\o 
partido. 

O Stt. Jo.;;i ~IAn.1AKKO:-Apoiado; si ni'io ba 
dissonancia, entlio O Tcnipo não é ma is orgão 
do partido conservador. 

Para provar aos nobres deputados que ha 
pouco i:ue interromperam. ciue essas vozas <111e 
se levant.:i.m ua aõSCmblê:i. pro1·incial repre
sentaut apenas opiniões indh•idua.ea , vou 
lhes avirar um 'incidente que se deu n1ío 
ha muito na'l. uella corpomção, o dopo is, eui 
vista das premissas estabelecidas pelos no'ores 
deputados que me contestam. pedir-lhes- hei 
licença para t irar a conclusão. 

Eis o facto : o Sr. Barão de llluribêca que é 
Ulll dos Jlla.gn11t.as, dos chefes do partido conser
rndor de Pernambuc<> e presidenta resigna
tario da assembléa provincial, referindo-se i 
bancada de seus corefü;donario~ disse-lhe! mais 
ou rnenoa as seguintes palavras: "' . .. da
quell:i. baucalla que se diz conaervador::i.. porque 
eu pertGnço ao pa rtido conser,·:i.dor d<t ordeu1, 
das íns\ituições, da taorali<lado e dos bons cos· 
tumes, emquan to que os canse · ,·adores 4ue 
conheço são conser\·2.dores do fi.lhotismo e d:i. 
a.filhadagem • .,. e 

O SR. GoNç.1.Lv:i:s FERREIRA.: :..._ Não foi 
i.aso o yue occorreu n a a&Sembléa. provincial ; 
V. Ex. eatà el:agerando. 

O Sa. JoaÊ Mill.1AN:o;o:-Eu comprometto-me a 
transcrever integr&lment.a no meµ diacur.IO, o 
trecho do discul'lio do !)r. Earão da Yuribeca, 

« Um Si·. Deputado : - Somo5 consen•:\dores 
e m pofüic::i.. 

«. O Si-. 8a;·c7o de M w·ibe"ca; - O que qner 
dizer cousel"vador e111 política ? 

«0 .S,-. :ll oreira .Alves ; - V. Ex. saba me
lhor do que ou. 

« O Sr . Ba;·ão de ?rí uribêca : - Eu sou con
servador d11s instituições, dos interessas da pro
Yiucia , e uáo dos f:wores. da atilha.d·agem e do 
patronato. como siio os conservadores, os taes 
chamados conssrvadorcs quo eu conheço e <lUll 
s!io con&ervadores d1> afilhadagem e do patro
nal.O. 

<i.U s,·. M oreira Alces : - Eu creio que 
V, Ex. não se refere ~ e.~ta bancada~ 

« O Sr. Barão de 11:! <H"ibe·~a : - Quaudo tor 
preciso di:ei a quem me refiro . Por ora. isso 
n :lo vem " proposito ,. 

(Discurso proferido na sessão da. assembleA 
p1•oyincbl de Pern:unbuco. em ~d" Abril de 

· t 882. ) 
Parmittam-me ~gora o;; nohre ' deputados 

qne eu :i.di:i.nte :i. co11cl11s!io. Si o que dizem os 
deputados eonsen·adores n 3 :i.ssemhléa provincial 
de Ptlrn:1mb uc1J 6 a opini«o do partid.1 que re-
preBentani, então t:unbem de,·em aceitn.,· o que 
disse o Sr. Barão de Muribéc:i. como A opi• 
nia:o do partido; por tanto, como a. propria con
dsrnuação lavradll. por um dos mais conside
ra.dos che fes. 

(.4.pa1'tes e »eclltm açó°es .) 

Si Of! nobres deo12tados não :.ceit.'\m est.a 
conclu!lão, entiio hlÔ de convir comznigo que o• 
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seus amigos da :issem?léa provi r:icial e3tão 1 tle~·cr. Pcrmitta-me, porem, o meu nobre ami· 
obrandu por conta propna. e qu~ o se11 partldo go e collega pela. provineia. de Pernalllbuco 
íoi solidarío com o ~ontrato, porque o jorn:ü \Í11.e eu lhti diga com a maior timinQZ qne ~ 
que o representa. na unprensa... pri111eira da$ medidas lembradas por S. Ex. nio 

O SR. PE!ll<TTI da um aparto . &pro1·P.ita, porqu~ "' m;s_em?léa. gci~al só póde 
.. . . . . . . suspender as lei!; provinc1asa em certos e 

O SR. !lhc-"owEr.L,--V · Ex . . 1a Elir.endo o dete1•ruin:i.dos casos, não no de que se trata, 
que represQnta. o partido conservar1or <le P;;r- que n~o offende as imposições gerael! do Es· 
i:i.ambuco. t,.'\do .. . 

O Sn. Jos:E lLuu.D1xo :-Sim, senhor •.. por- o SR. Go:-;çALVEs FKKRF.IRA :- Offende a 
'l ue o jornal que r ep1·esenta o partido con$er- cotistitllição. 
\·ador, o Tempo que é a atalaio., o quartel 
general do partido conservador, onde se dafi- O 911 · Josi MARI.umo :- · · • nem a con.sti· 
nem 1u; idêas, onde se assumem os grandes tui ç.íio, por<lue. não insfüue nenhum monopolio 
cornpromis~os petante o partido, não sei porque par a ª provmc1a.. 
segredos. . . O SR.. Go:-.çAsvES FERRl!lill.A :- ?.1.a.11 dá-o a. 

O SR. Gor--Ç.1.L.n:s FERREIRA :-Não defendeu uma empreza ; não muda. os termos da questão. 
o contrato. O Sa.. Jou": 11-1.tRUiXNO :-A lei autoriza a en. 

O 5R.. Jos:B M.-IBtA:?-<Xo :-• .• fez mais do corporação de uma companhia para certos e de.
que nlio defender, não faltou siquer no con- term~~os fi~s , con.coocnd().lh~ fu.vores que a. 
trato. De fórrua. qlle este facto monurnenta.l e prov1nc1a podia fazer; tanto assim que, si a lei 
estrondoso que abalo!! a. sociedade pern:unbu· provincial não tivesse mandado encorporar uma 
cana em. seus alfoe~ces. que an1eaça subvllrtel-a corupannia, mas autorizad& a contratiu• com · 
corno com todo o vigor <b 0loquencia nos pintou u1n in.dividuo o abasteciine>lto de carnes verde11, 
o nobre deputado por P ernambuco, passou nàc haveria. o menor remedia a dar, o mal esta.va 
desa.percebido ãquelle jornal qae estti. totlos os feito e ha.viamos de supporta,• toda\; as suas con.
clias a en:s:erg-at· nos minimoli acto~ do governo saquczicii<s, por<1ue o contraLante não tinha que 
adversado urn pretexto ~ara as maiores accu- "presentar l:Stntu tos E. ;1pprovaç.10 do governo, 
sa.ções. (.4.po 'ados.) obrigação a qnu uão se podem furtar as socie-

Do que acabo <le dizer de&'.ilinha vadamente, dadesou cowpanbÍá3 11nonyma$ . 
doprehende-sc sómente qtie nós, deputados Alé1n disto, de que valeri:i. a stispensã:o da. 
~overnistas de Pern:>.rnlmco, não descuramos lei pela as:;embléa g eral, si anteriormente, em 
esta questão, não esquecemos, como ptireceu vÜ'tuàe dessa lei ttuando em vigor, havia sido 
dn.r a. entender o nobl'e deputa.do, o~ interesses encorpor:i.<l" a companhia.~ Para que ta.l medida 
dn. nosija província. Appelbmos PJl.l'<\ o go- pudesse surlir etreito, iôra mister que a a.ssern
verno que nos inspira confü\nça, e <J.Ue por isso o!é;i geral pHdess~ desligo.r ou annullar a com-

• tem o nosso decidido apoio. Agora aó n oa cumpre panhill. A lei s uspensa nada aprovei~ria p11.ra a. 
ag.1arda.r os $ens a.elos n:i. cer tez::1 de q\le eHcs solu~.1io da questão que ficari:i no mesmo p&. O 
se insph•ai•ão na lei e no dever. Procetl~noos unico remedia. port.<nto, està no governo que 
de modo coatrario seria desmentirmos o alto tem de approvar o~ eet.atuoos pela lei de 22 da 
c-011ceito, a ;::rande confianç:i. que elle nos Agosto de 1860. 
merece. (Apoiados.) J:i vê o nobre deputa.do que andamos bem 

.lá. vem os nobres deputados q_ue procedemos avisndos 'lu:.ndo tudo confi.11.mos do :;overno; e 
cocno aconselh:tVam as boas 1irat1cas ; quanrlo, este sabe, não pr(lCisa, ql'le nrmh11m de nós lhe 
pordm, nã-0 .o tiveseemos foito. não eram os diga. que os estatutos dessa companhia niio po
nobres dep 11.a.dos os mais competente~ par:\ nos dorn ser approvados, porque ella ae propõe a 
atirar a primeira pedra, como na para'bola d:1 monopoli11:ir urn genero de l'rimeirs. necessi
mulher n.dullera do E\'3.ngelho. d~ido, o ,1uc esti previsto nos arts. 90 e 27, clau-

0 Sa. S1rnAPHICo :-Acorditr;lm t.<trde; depois subi. 2" n . 2, do decreto de 19 de Dezembro de 
d:1s manife~taçt>es do Pernambuco. iSôO, que ,·eio regula,• a lei de 22 de A~osto do 

O Stt . .JosÊ ?ILuuA:<XO :- Vou entrar, Sr. mesmo i<nno. 
presidente. cm outrn ordem de e •nsidcraçoos. Si eu ~·ie$se, port:i.nto, á tribuna pedir :i.o 
O nobre deputado, quo tão brilhantemente me gov!lrno que ~xecuta.sse a foi de 1850, poria e?l 
procedeu na tribun:i, e cuj:i illustraç>!o sou o duvida a aptidão que lhe reconheço, e daria. 
priui.ciro a respeitar, o.o mesmu temro q_uc por- um:L pro\'a publica de desconfiança. Limitei-me 
guntou ao go\·erno quaes as providencias que a repraaentar aos membro$ do goyerno contra 
e~tt! pretendia tomar. apresentou du1ts rued1do.s, o contrato que ia ser posto em execução, e cada. 
<iue no seu entender podem !'es4lver a <\uestão: voz mais ine con~eni:ode q,ue proce~~ em o~em 
- que a assamblêa geral suspendesse a lei pro- n. salvaguardar 1rap~rtantes e le~1tí.moe inte
vincial. em virtude da q, uai . foi celebrado o resses, .que de _outr? modo poderia~ _ser com· 
con tr:i.to,. ou q1<1.e o go,·erno <l.~t"l:M&O de appro- promett1~os. Si e!tivesse, em.opposiçao ao go
v;ir os est:J.tutos da companhia que se tem de 1 vorzio, s1. cs~e nao me ~nsp1rass~ confia.n.ça., 
encorporar. então. sun. eu estava obrigado a v1r tomar-lhe 

,\ pplaudo. Sr. prcsiden.te, as resel'\'a; que o ) contas dest:< tribuna. que me dera~ ?S meus 
nobre minist ro_ do imperio soube g-uardar,_sem, 1 eli!1to_,.es par11- defend~r os seu~ d1re1tos e os 
entretanto. dei:s:ar de dar-n?5 a llª:-1-ntla de\ al1.0s_1nt.eresses do pa1:1: e .Pª. rticularmente da. 
que o governo não se afastaria da !ei e do seu l pron.12c1a. q.ue tenhoª ~onra de represen12.r. 
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O_ Sr... GoxçA~v.i:~ FEIUUWtA : -V. Ex. lc!t1 1 gõcs. não i11sistin.do, porém, iiorq1;e 1ne cumpl·ia 
pe~1do e~cl:i.rec1mc:1t?ssol.Jr(l outrns asg•Jmptos,) rcspcit·:1· •ls $uas ccn.i,•icc;ücs, g·e1::i.~~s rela il
logo esta em o,1pos1çao. l lusLroç.,"1 pouco n1lg·:i.:· 'illC oa toJi;·o de reco-

o SI\. Jo~i: ::\L\!lJA:o;:so: - ·\ponte u'n facto I n1;c~cr ncs:;.c e~-i~amcnto do ensino superior de 
que denote dcsconJhllÇJ·. olpCll~S pcJi :J.0 ;:o- t.llll iU Jl~O\ºlllCl'\. . . 
vern0 cópia de um 1·e,·<Jnaclo do cn.~enhei i ·o ·- "~ es''·' t c11ipo c~,ava na oi·dom do dia ii rin~s
c.hefo do prolongnmeuto de Pe?ll.iLmhuco, pl'O- i;w d carnes ,·erclcs. A a~sc1nblea pronn·~1:ü 
pondo a rcsd"'ão do conkato, pnr .inc de oiür0 ~econhcccndo o• hons. sorn,;os que n ~:unnrr. 
iuodo esses papeis não poc!Cl'lftm lcg:i.lnicnto "Im_nci;>0l cstw•\ prcsliindo pcfo rosul:1 ç:to <JtW 
chegD.l"-me :i.s m:los, e porque pi•ecisw:1 estwbt· lwn:> ~om;vlo d~ concorre;· ;10 n~ci·c(l·.to o ~xpo:· 
ess'1. questão p;ir.i. ,·e1· si convinh:i ::i.pi·esentn.r carne :\ vcnrh pot· su~: ccmh par;i. faze!' ireni·: 
mu projecto o.uto~iZ:\n<lo 0 governo ,1 propor :i nos 1;1m1op ·1•~tas,. h~na votado. um::i. on l1·1t lct 
l'Cscisiio desse contrato c0mo uuico meio .i~ SG- :i.ut~riznn?o o pres1~onto cb pronu.c1r. a ;;1n.nd:·~: 
rem concluid::i.s asobrM dnqucll:i. ,~str;1 d::.. DcYo, enlregat• '' m~sma C::un"-t? a qnnnt!n d~ .JQ:OQd:o, 
ent1·eta.nto, acrescentar qne, ainigo <lo !!:O- pat'" p1·0-.·e1· a <:sse sen·1,·n, :rnto!'1zaça0 <b <)UC 
verno. só fiz e$se podido (t.li:.is justíüc.·n·el. do - s~ l:o<1n·ra t•Jruado nier•cC~ll•i1·a a Gamara. :\1u
pois de om•ir o nobl'e ministi·o d:i. n.g-hcnltm·"' me1!'al pelo zelo e tlo,JLc:içao com que ha;-1.i dc-

Dem sabe o rneu. nohrc amigo t(tlC• 0 <lcp,1 ti<~ fJ clb<J.i um:\ ct·isQ :tfünenticia fvl'jacla pelos cspe-
do que ipoia o goy,;·no pód·'.l pedir in'.'ot·mcc~vcs cubc101·cs _ , , . _ 
.sobr-e certos pontos desdo c1ue nào cmvoh-:t:1 ,\. P'.>pnb~::o <~Cl hac1fe [t.pphud1110 ri.etc cfans
uma accusa~ito, como as co1m11is>Õ•~s d,1 ~onfian- s~111b1c:\y1·v1'rnc1:~l. e em tlm gi·ande mcct,a:;, 
ça. do govarno csl.Iio to,los os dia' :1 pcdil-:is que c1;ta~ se rc;J.h7.ou, r\°!solvcu-s~ nomec\r _iima 
.para melhor dec;i(Jirem :is 'JlH~Slõcs que lha, são cotmntssa~ \)~]Hhn· Jl'•l:~ aprcscnt:i. t' n;; 12rcs1clen
affectns (apoiados), mns e imp1·csciucfü·eJ (e (l:\ p1·1~·•1:lél;~ (.'.i; !ºCé~ l (.)s, ":º npprchensoe.; de;>~a 
anend.er i\ naturez:i. <los pedidos. p~pnh•.; •t'l 1:1tc:rn. r1no s~ nr. :lmc:\çnd" ele cn.iw· 

Ora, si C?u ,·icsse j:>et'.!i'llllta'' no g·o·;cl'l1o 'l'rn na~ 111:t_lh:is 'l0 monopnlio de nrn:\ comp.i.ri.hi:i. d~ 
p1·ovidencias l.Jrelen<li,o tbr, si viesse pc<fü·-lho; 11ne .f:rnam pa:·t~ ;-ssas ll!C.;1:ws rom quem foi 
informaçõ~s sobr0 11m acto de um ele seus ,rck- cclenraclo o :icl:1a1 C1rntr.\to. 
g:idos, si des.se, emfim~ di;rnr-lhe qnc (~.umpri~s~ O Srt. °CLYSS7.S ;:L\~'.'\A :--Nilo pediu ll ª~ o 
as leis que e!l e cle1·e ser o primeit·o a s:ibc1· rdi;iinislt".td:H· ,.Jei··:nos•l de s~nccion:ir :i. !ci. 
zcb.r, implicita mente O!l lhe tm·i:t retir:ido :1 o Si~ .. Jos,; ~,L,r.u~~~n :-E$s:t commi:•s5 po
minha confü1nça e t~ri:i p;-ochmn.clo qne c;\le pubi· tvi pedir :t S:\M~-;,0 '1a lei rpc autori?.a\'t\ 
era um governo ineplo. (Apoiados.) :t Cnmn.i·a :\[unicipal... 

Não vensem os nol.n•os depntados qite, mu:. 
vaz lcvant3.da aqui estil. qnostitO, eu tenha" O S11. ,'l~DP..\llE l'H;GJmu :-1fai~ esta cir-
menor h<>sitação Bm rnanifest:ir fr:mc:i.1.1ont~ a Ct1mstanci::i. aggr:wante. 
nünh" opinião a re<peito. por m:üor r1ue ~eja n. O Sr.. ,Jo~i; 7'-L\rrr.~:->Xn ... a c~ncol'lºCl' 110 tner" 
consideração que trihutono honr:tdo ])J'C;irlant.c t:tdo. 'Ju,111do a crisr. ,füuenticia s~ mc1nifos- -
de Pol"i'1aml>uco. o por m~is nlcl"aÜo ri'º sei« o L:"~ º · e :i s":l s:.1nc<,:Jo linli:i erJino conso;1ucn,,i,t 
('011ceito •1ue for1no de se'.1~ talcnt ·~o p:"11bi.l 1cle. 1l'~tll 1':1 ll-; :tt'. o•t 1111l~s <lispons:Lr" s:nlC\'.:t:l cless:i. 

Pelo fllctO n1osrno de S'}r o prc~·iílc11Lc. d;\ C:1- on~r1 l1ú ·inc :\nto~·iz,l Y.\ a in l:orp;in\t.;-f~·.l de 
rn:u·~ ~Iunicipal do H.cC"ifo. 1i11e P"h lei 11. J;'i(l8 um:t ro "Jl"'~i1i:'. e 'F1c ft·,j :t;;orn e:,ccutad<i. 
qne autorizou eõ5C contra to, fo[ i11tcL·:1:11c11tc /, c~:;c kt<ip" iHfdiw1c1ne b.~tb i po·tá u1n;l. 
cx~.wtor:i. :fa, n::in soi ~i scroi "ni·1iR l'.:():nncl<ll1tc clciç;i1> ;:er~l: eu er;t e"'"lid •to pela capital. .. 
pa1·n omittir jniio extreme ele snsp()i~:i •J': ass,~- Er,t <J U:tlllu l>asl"1·:1. O p.·es dwito de cnL>io. Q 

guro, p()rÓ111, :tos. nr;iH·c~ d1Jpilt:1<lu~ j~nr~ nc~te E,w. S1·. con:;elheiro Sonz:\ Litt1a. culcrnten 
nc.!!ocio insph·o-rno no se1lliln.ento llil tl!:\'C1· r:! t\C\'c:· ncga1· S;.l.lh!Ç~o ;\. l,el 1p1~ :\uto~:i.-1.;1x~i. a Ca
nos legitimos in teresses àa n:.iinha prü,·incia~ rnar ~ ;i cOJh!mTor a o mercado~ o ~.inedon3..· a 

)(ão tenho a rosponS<•bilicbdo ela lei n. 1c;5s illllt":t, <f ite l.fo fot~1:s 1·e;;nlt1dos c~Lc"t <Lm1.1o : lei 
de 6 de -Junho, cm 1·irtude d:t qunl o hon:-a lo que.~·'. a •llt·> cic pR<s:<g-o,n, o 01•,;«o con~et·•<'clO'º 
presidente de Pc1·n:1mbuco ccleiJ1·0 1.1 esse L'OU- trn1ku1 >1;1 •> cn:;1iJateu. 
tr!J.!.O, que põe cm sobresalto respei~<w1;ig in:~- O Sn. Go:\ÇALYES FimRETIU: -Tratou, mas 
resses, que <le1•em ser ac.1tudos. , ligeiramente. 

Quando se tt·atou de sua confecção, ó s:il.iido O Sn. Josi,:º l\Lu\u~:>o : - Lig.úr:rnrnnte, 
que 1:1ui.nife$tei-m~ em do$lCCórdo, nilo sú SLtcnntam~nto, occup~n·.io-se de se:~s dddhcs , 
lJOrque ell:i. 0)\ClLlÍa li Gamar« I\í1micí1i,1i do llle.S nao C')ll<l()lllllanr)I) o principio capital, que e 
Recife , <le um negocio rzue 6 de sua pl'Í- o que Dila tem O.e mais pe1•igoso, o não articn
-.-atíva. competenci.:i. pefo. lei de ·1 de Outnbro 1ou um.à c~HSLt1'a pcir m,,is ievo a.e p1·csi<!eatc 
de 1828. como taiube:u po;·q1.1e em su:t exGctt- da p;·orineia p()!· tci• i·ocus:.do s:i.ncçYlo <i. outr;i., 
çii.o iria ella dar Jogar a 1rn1 te~l'Ível lM!LO- "- uDÍC'.t que p:1di:i ser j:1~tiik1da. (A.poi>uln.~ .) 
palio qne inevit~velmente se e;,tabeleceri<t C\:•11:~el!e tcm;io,81·. pc·e.•idente, :J. cama1·;.. rnuni
com detrimento dét concurrnncia pa;·ticr1l;u· e ciral do H.ecife l i:wiri. dellobclo uma cris:~ ilctich1 
da industria pastoril. Ao relato1· :l:i. cmnmiss;1o c-·m~ a qne ho.i e ;:.s;;obe1·1Jon o aspitito eh iHus
especi?-1 nome~d::. para. es,udar ª" C'1.U><'.s d:i. L1'1>B;mo p1·0sitleut ) (h p·oyinci:l. Dct:da c :im 
carestl~ desse principal ~cn.e~·o de ~lim"nl~iÇrí·>~ :i ~1ut1>rl:rn .. t;lo "le 2: j:Q'.)J.S~ tomou a. si o enc~rgD 
,; que ac3.bJu p:ir offerecet· esse p,·,1jeett1 que, de; pro·;er ,;m p:i.l'le o mercad J llll1;lico,e iel-o àe 
corn peqnenas modifica ções, se cu1wertcu 0<·11 tal :nodo quq n5o p;·cj1Hlico11 a imlust•·i~ par
foi, eu manifo~tei todas as minhas app1·chc11- lknl.1r m~m con.sentíti r1ue .;e firmasse o nrnno-
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polio. Pour~os dias depoi·, d~ iqiresent...'\çl'lo da ca- ~ão e de hoje r1ne o D.'(Lrio rle Pcr;i~,nbuco 
mara. municipal no rw•~ca.do publico, canscguit1 toruou a r<i a indo1·i"' ta!'efo. <!e patrono dos 
ella 1·cgtabelcc~1· º" p :·e1;os; e, log·o <1uu •JS du mrmono1isLns de e:crne~ ·•erde~, de defen~or de 
firmado•. retirou-se. t~n<lo apena.~ o prejuizo de s1u~ pre1cuções. 
pon:o rn:.is do 2 ,(}(113$ no c:q•it.:1l ~111p1·~g-ailn. Di:,ntc do d:>mor imro•;nso de n11Ht popuhção 

Sm o não ter o lia.hnço que mandei podH· par:i. in tei1·a q11e b:':1,J:w:1 contr:. a r:u·c$1i:t<lo primeiro 
poder explicar o facto cm tüd:ts ris suas p:ir~i- gone~o de "llmr.ntaçlio; Yendo a c1•ise e<Ld:i. l'CZ 
cul:i.:·idades. O prejuho ficnu limitado :i 'ln:1nth m"ig mod;1nh:t, ~ sem podct ri0r,linal-a,potr1ne 
citada, mas ,1.d1uittamos que u camar:t iauni- n'io lho <·unheci:i. as c>i.usas; apertrtd" no muis 
cipal ti vc~~c perdi iO todo o capital, aindll. a$sim i'ig-oroso sitio e rnmpr~he11rlcn<lo a 1·c5pons1>bi
elh linha debelhdo um<t crise. tinh:c evi1adr> lidarlc qa•) so\Jo-(l si pesam, si não ,omassc 
([UC se fü•m:J.~ge um mon0[lolio, o feito nm prcrnpt:<~ e lkcisin<s prnvi<l ·ne,i,~s: vendo •"[llC 

beneficio ã popuhçilo, sem aniquibr :1 con- o org-ib n 1 ;li~ provecto <h i1np ·en.sa da pl'Oviucia, 
currencia public:i. sem matar a ind1tstria pas- fa~endo coro, 011 antes aagnrnnt:ln':O :i~ notas 
toril, sem, finalrnen~e, forir os sifo< principios dcscorn:>ass~Hhto <la ;jrih popnl:v, lo111brnv:.l a 
cconmaicos. · iiccossiiladc da execn<:fio de 111n~. lei que fôr:i. 

1'udo indnzia. po:·tanto, o presid~nt~ de então vot:lda pam [H'eMnit· essa> ci·is<'S, e p:wa o~se 
a niío recusar :i. 'cama!'a municipal o am:ilio fim fóra "i.nccion:ida. o Sr. conselheirl) José 
que por duas veze~ ell:1. sonh ·1·a applicar e Lil>e;·ato.animado dos melho1·es des!\jos,ni::o tr~
muito bem, .em fa.vur d<3 se:is munícipes. pi dou u•n instante. pClrque um in.slan e de de-

Desde que foi sanccionada a hi i.56~ D.']L\cl- mor:i f;ra prnlon8'ação do ma1·tyr:© <ln popuh
les que seuiprc t!'abalh,uam Pª""' firmar o mo- ~.ão, entendeu <JUC o un1co rnmed10 qne estava 
nepo1io da~ c:i.rn~s verdes, começa1•am aso- em smts i;1ãoo; et''1 dcir execnçilo âitn<·lla lei. o 
nhar nos meios e esL1·at.tge111as rl.cque d(n·cC'ia1n api·essai· a retilir.:v;ão <lo. conLt•:rto,par,1 que em 
lança!' mão para, :i. somoi'a <l.essa lei, consei;uir breve temno pndnsse ftmcciona1· .1 cGmpanhia 
o rlu ' atá enti'lo lhes foi·a irnpossivel pelvs ,1uc p;tr:i t~.l fim se tinlui <lo <mco~porar. Sou a 
elfeitos da. liVl'C CDllC!HTencia e pelas noh,·cs prn~são dos factos, S. Es:. dispons 1u mesmo 
rcsistenciM que se!llp1·e enconLI"aram naco.- cert"s formalidades. como it concnrre11cia pu
mara. municip.il. blic;t. disp,·:nsOll lHtYLl' a c;uMt'" munieipal.dis-

0 Sr. cons~lheiro Soma Lima. f[UO dot.ou a pc:isou qu:<es(1act· 011t1·osc~d:wcc[1!1onto~. 
província com esse r>resente perigoso. soube. Pela mcstn1i i·:ir.,To. n:1o qaiz to;·11:u· :J. oxecuçlio 
tllgir :is s~lidtaç"es i1uc lhe foram feitas, :t da lei clepü1Hlcn~o do rc>Nlhdo eh i.n•tt\erico a 
pretexto de intel'<!sscs publicos, pnr:i. que dessa que devei·ía 1,mndfü' proecc\et• sobre :i.s c:i.us·is 
cl>'.ecu~ào :i. lei· <la CC>.i·esti:i., poi·qne o nrnl er" (\., occ1\sião. e 

Cori'era.m os tempos, m<ts os monopolist:is nito n:co seria dcbelhdo co111 p~lli:•tivos e n1o~s 
3.bo.ndonaram a idfa de oLle~ a. e~ecncção de~s:< pro~~latorios 
lei, que tão bem_ !tpro".~i~'lv"' :i.os s~us planos. 

Eis que che~a." provmc1, um presi·leal<~ 11uc, Cvmprchc!1do :i. sit11,..r;iio :dfüc:.,,·n. ~m qne 
embora il!•Jst~ado o cxp~l'iente, de~c11nhecb devera ter-se ~diarlo o hon:·~do prosiden!o a,, 
complet:cmontc os se~re,fos ;!es;e g-cnet•o d•) l'ern:unhuc"', :tssilit co1110 :ici·cdil.o nn.; l:llW:w~i.~ 
neg-ocio, e ~~s condiçüescspci.:1~es em.11,.tc :_i. esso intuitos oHe o a.1·!.~a~ tara•11 :t tom:•r eí:sa. iu11-
respeitn se ~\Cht\va a p:-o\,..inci~i... Po1• lHlliL til:L- dida. seaJ1 Ler tit~O tcmpri de t•studa1· iloli
ilobra bem combiu:ido. :1ue t[nhn. p01· fü1t red,1- darnenlc º" ·kfoitr~s 'ln lei c1n <iuc t.inh:. ile 
dr :L 1imt,111ç:L dú1ri:i · :\ menos de mebue. fun<l:1mc1it :;:. o s~u :icta. •11.1ú tci::i !: 11·!·"~ · ·s •.líl
conseg-nir~un os n1o:uopoliislns que a c:tt•n0 ,·erdc foi.lo;-::: .. u~ns t~~rn ~~ P.ssencbL11~n::e l~\;;1..\, <~ tio 
subisse :l 1i-i200 o kilo. e :<>sim 1nes1no n:"<o cnjo·, rnori\lid,l<lC n:lú n11s ''licito duvi.far. 
chcg·:.r:t pit•;L Lodos LlUe :\ prOCUl'lll';\lll. Ctl!UO n :,;1~. nu~•.;\1.\'\'S Fimt:t·: lt.\:- );:io firo " 
cons.oquon,,i:t dessa. cai·ostin. veiu o rh;1111r," lllais lig-eii·;t :.lltt..iu :': pr11lii1h1d•' d·.• S:-. Libe
g-rita d;i pop11laç;h,11ue 110 cstarlo. nlfü<;ltvo cm r:i\o. 
que so ach:iv:>., b.·:id:tv;i. 1,Jor prov1de11:1ns s nt (1 Sit. J.r;i:: °'Luu.i'.'\i•!- :\:i·.• ,1,,p1·ehend:un 
indaQ':i.r as C:J. US'1.S do m:11. 

~'"" la. ·1. nã ;ütentavti pal'a a i·cdlli.:ç~o do 1ninli:ts p:.iln\'rll~. ~'.-:; n•Jbi1 i:~ d1 ·_1_11!l;1.do.~.' q:tc 
J ps~i:1d\'1~1ata~1 a: não :lti11:crn lJtl" i8So ei'll. •lpplnudo 0 d?féu•lo ~ cot:L:·.~::. :\~fi. ""''te

propo ç 1 • - • l nhu lt tt1cno L' ucs1L~ç,a\) e.•l <l11..).' ltU·.~ c:)s1 ~ ...:ou
. 0 r.esul~:i.do <l1 ~ u ;w, comJrnil.lçao~ <iu,e ;Rs:i.':'~ ui~ tr:Lto i'r!l'C •>s ;n:1•re.s~cs <lct po11;•J:\~.·:1,, ,lt1 l~.eeifo, 
fin1 nllll\.O (tvr:rso; :1. popu ;1\-UO uO'd 0>'.I. r• ~ . .-<J ··1Lr·>·,hi·1. du···1·ttc 0'\ '\.'lllúS l:~ t L~~l1.H1.~ Ou dt'S-

b. • vol'{le e~·:i. vendi" pl'l' uai · · : · · · -- · · .. · · , . 
$(). l& que ll C3.llle _ . C.H"01VLI'l(;Uh) ,J;L ptiffHJ~·l:t LJ.: 1,crn.arnuu(:O 
preço faouioso. e lorno.vn-sc.sem o $;tnor. co:u- coi.lO cl~s· sns ·vizin'"ls ~ ,rni.tnibr:i ,·omnle-

. d 't tp' te SMw cn<·hondo os ~rc~ de · · · · . · : •·· · . · . . · 
p:i.1 S:l Oo Cl. .lS , "• ·. . . . tam (lll\·· >l 1n·h<~n:t n:Bl<ml. º''["'" tll\ !lH<H' 
~1a,·1101·c• e !tLrne<'LtVõcs e ricdm'la !J.l'O\'lllellcJa~ " . · . 1. -
.._, ~ .... : l ~ lUorLo ;L c:)nc,trreact•1. pnü .. lc;\.: m;ts n:rn pu~a1J 
aos poderes puoltco~. . .• .. . dc$COnhcccr nem se núdc ll '.~:-.1· •1ue .<l([,Js esses p 0 .. 5011 Jado o D<ano rle Pe, nu"wuc~ sou . . , · . ·

1 
. · · l ·. · ., · , n·.: } 1lcfert.os Sii:!') trln···J'f~rlte~ a el n:·CfflH~ "Ul ~·pze 

·for\.ado a chze1· :unda. qnc 1110 _pcze, o :oJi~ r. ~ lhe ser\'iu de norrnii o 'ttW o a~Lâ1·iznu. . 
Pe;·na>nuucn. que de ha muito tem ;;:;sten,.:i.do · , . ,. 
os interesses dos rnouopolistas que- f·.r:•:u:1 l)S O "nntr:ito !Je1•1 ch11c11·~" ' ' ':" '~!1J:. '~"'."':1, "nn-
aq_uinhoad:Js o era.n1 os cxe~utotes de to;lo esse tendo ~;.n1h pli~~d~\S "L:11~ub~ d~_rc~c1~ues, 11e1n 
plano b~m udido, ""°mc~oti a 1.rat~r do ~Ss\;111- :Jssim d:\ ;;~traatl~~ ".Vrn\'1!1<'.1~ •. P'"'l~1" _ro
pto . ..:1t~ ea1 :;ol:c ita1_l .. s. ?t•:t. ern pti.rle e~h_i arL l~ sent~-so l~e ti:)•'.,:_~: r~ d~tt.!1.1.:)·~., ~~~t_ ~e1 .t~ov ~ n c~ial. 
e n. L:•,:tibra :- ~01110 ccnyen1entc. 11ccc:S-s~•r1::.:., nr..... dn iiu;J e ttlL ..... t 11m.~ coi. ~·~~ ,l1110 1 ~:-. o rnli.is 
geuta :i execução d:t foi p~ovíncfo!. ( . .J.1iarie.,-.) condmnn.wel woriopolio, e ii~o Lraz ns l.HJncil-
. V. I.-3 
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cios inat~l'i:i.cs 'tUO :L prinieira Yisla p:ide pa- pll'Lc, é uma íi;:rura ~e segunda Ol'<letn e:n todo 
i·ocer. e~le negocio. (Apa;·tc.~.) 

Por csrn conlt•alo fic(l. a eiMfo t\.) Rccifo Si olltt ii:ío foi ou•ri<fa no <)Qnlt'àto, mui l<l me-
conàemn:i.tla a se nuas.tecer de carne verde por no· te1·:~ inrnortancia na sua execllção. 
11ru certo e delel'll1inado prc,o, pol' 20 :J.:rnos, e;· vc:·d:.1êlo que algumas cl::iusubs do con
c1uaudo, s:. pres'.de~ite, nes•c espaço de Lcmpo trato dii<> ccrt:.1s :i.ttri!Juiç\ícs i c:i.mal'a, ruas 
:. rnwcg-;t~ao, :< na-!c1·rco. e L:J.nLo:> oull\J> meio~ torna tudo dcvcnder.tc elo in·esidcnLe tlu pl"O
<lc co1n1uunicaç~'io que se ahrem, o desc1wold- yincia. Isto Lambezu cslã na lettt·a e no espi
menLo th in<lu;;tt·i:i. pastm·il, tu•ki isso tc1·.~ ~on- i·ito lh lei provinci:ü. Assim. pDr exemplo. <i 
eorritlo p:i.r:t. rn0<lif\c::tr :i.s contllçõGs :.no1·1..iae3 it1cnmhith :i. camni·n do marcar o pi·oc:;o eh c'•t·
e111 qnc se :whrtm ~r1uclb 111·ovineia e L11dos os nc ; si, po1•é111, a compa.nhia n:fo concm·11a1· cotn 
rAnt:t·os Cl'ia.lot·c;.: Lcr:i ~oncor:·id1) i!l'n:dmcnlc os [ll'Oços. tem rccu1·so p:u·a o pl'esidentc d:t p1·0-
J1::tt':1. o :i.ngmenlo ,J;i p:·o1!11c~:i" ~.· p<H'l:anLo, \·incÍ[t. De í'tirnrn que m11 pr<'si<lcnlc <:slranli<> 
p:u·:i. a 1>0.ratez:i. <lo ,ç:cne~o. ao maniciµio, <11ie não piide rcprcscn tar tão 

g· lesh·o, portanto, a esses inlc1•es>o>, que se l.i<õnt os inte1·e~ses tios municipes como :1 c:i.rn:u-a 
tere en1 vi~ta salv;iguardar, pm·que out1·0 não muntcipa.L est.:í. mais ht:bilita;lo a determinar o 
podi:J. ser o fim da l•;i nem do contr,ito. preço do consumo da cJ.rne, 110 quB a. p1·opri:i 

EntL·etanlo, não é esse o maiOl' c\efoito, o camai·a, c pchle oíl'erncet· 11uis garnntias do que 
tnaior perigo desse contr.ito, do qual_ l~lío de uma coi·pJrni;.ão eleit'.1 iielo porn. (Iltt dii;ei·sos 
decorrei· males :i.ind(l. mais fat.aes e pe1·mc1osos. apartes.) . 

Com· esse contrata dc.sapparecer:i. a con- De r1ue serve a intc1·1·cnç:to da camarn, si 
currelleia publicii, ficarà mort:i. :i. industria pas- cst.i poded ser nulliticad•\ sempre que :i.prou
t<Jl'il, e sobre 03 llestroços tle amuas se crgtieri Yer ao presitlontc da provincia 'I 

b l. Fallei nas rescisões. S:io muitas as chtuSlllo.s imp:i.Yido e assam rosa o monopo 10. 
do contra.to que tra.t;im de N>Ci•õcs, e ac1•cdito 

F;m poucas pah\Tas eu o promrcii. DesJe que 'Lue foram clbs estirmlad;is c1m o fün de ga
incorpo1·a-se uma companhia que tem a ga- rantir a provinci!L; ij, po1·ém, da nalur~z;). tão 
l'antia de.mais do ju1•0 lc,::::i.lsobrc o seu capita.l, especial essa companhia, f[Ue as cb.i:~ulns de 
e cuja duração -vaí n 20 :urnas, ella co111eçad rescisuo sô pcdorlío servi•· em proveito delln., 
vendendo ruais li:i.r:i.to do qtte outro qu:i.lque1· tanto mais não toudo h:1vido a cautel:t de obrí
concurrente, s~m gua1·dar refaç,10 entre o pre~o gn.1-a a fazer um certo <leposito ruouet:u•io, qua 
<ln. Mmpra e o da vencln, e assim, em pou('o seria igualmente pe1·<liclo com a rescisão do cou
t~mpo.ter:i. a.rredada todos os conc:·1rrentes,ohri- trato. 
gando ·a perdas considera veis os cruo tiverem a Som entt·ar na ap1·cciv.<;1io dcbllio.da. <las clau
petuhnd:i. de foze1·-lhe frente. O prnzo de sna subs <le res<\isrro, direi npouas que e>tas, 
dutaç1ío da-lhe brg-,1s para no principio con1- longci de prontlllt·cm os contratantes :i. exornção 
protnetter mesmo o capiL;•l, si t;into für p~cciso, do contt•ato, silo uma valvul:i. cttte ellQs tõm 
na certew. de quo as perdas dos seus competi- p:i.i·:-. 0 1·cscindit· ''iturndo quizeron1. Basta-me 
dores set·ão sempre maiore~,e ii.s perdas <h com- figurar um c:cCli!plo : 
panhia ser;\o mais o.diant~ resat•cid:ts. Só não Il:i.- No no:·te o negoeio d~ g·:i.<lo t1!m duas ÔpOL':\S, 

veria esse perigo que aponto, si :i e :n~ mhi:i. duas rih:i.scs, intci1·amentc di.>tinct:is-11111:1 do 
tivesse por fitu sómente concor1·er :J.Os ruc<'Cntlos lucms, outrn de pr;;juizos, .ima ele inye1·no, 
nas occn.siões de c1·isos,po1•c1ue debclbcbs, estas outra de ,.Ol':!o. Orn, si :i. c1impanhht,chogantla 
continu~ri:i. o campo franco á concu1-renci;i. pu~ a epo~:1 elo Y01·ã.o, yfr qnc os sc11~ prl!jui1.0s sc1•ãn 
blica; n:i.s condições. porém, cm C[UC tem de muito gT:cm1e~ e consn11iir:1o os luc~os g:tnhos 
se:· it1corpora<la ess1 companhia, ning-nem po- no inverno, n:irh m:i.is faeil Ja r1uc incorrer na 
<ler;i cm boa fé contestar que alfa em po11co commi:~aç:Lo d<!ssas clansula.• o u\Jrig-a~· ;1. rcsci
tempo teri feito dosappareccr a C•Jncm·rcncia. s:fo. ~no nJo a (l.!ucd:•ont:i. porr1110 cll:l na<l:\ 
e <lepois, só º"' ~:uupo. eom cnrl•Jz:i. í:w:i t01·,i ;i. pr.rdcr. (Cnr:rim-'c di~c;·sos ajiai·t<Js.) 
prossão sobre oa merc:.dos pl'Odudorcs que Eu bem sei qnc a hypothcso ó g1·atuitn,11icsmo 
não terão a quem oftercc<?r m s:it1s p1·0,!ucLos; porqnc a ~OtJlp:tnhi:i. tor:i nwnopolisndo o mcr
e dost'arte, com um csfol'ço pequeno clla em crido a as;.im dcbcllaclo as ditllculdn.clcs com qno 
pouco tempo firmat·.i o monopolin . Al1irn <hs Jutwl os que negociam nesse g-cnero <lc com· 
sondições pi·hi.lcg-iadás cm que se :i.cha, lJasl:.i. ú1ercio. 'Fig-11 ro essa bypothese sumente p:i.rci 
attentar que :i companhia so fcrd. <le rep:i.rtü· pl'o·.-:i.r qno nom mesmo estas muitas clausuhs, 
os seus l11c~os com o. p~m-inci:i., qua.nJo estes as- que ,i primeira \'ist:.i. eh egarn a inclinar o es
·ceuderem a i8 °/o· par,i qa:! nito se ~oss:l dtn-i- pirita ;l. approvaç1io do contrato, dão g:i.rnnti::ts :i 
dai· _tlc qne ella cheg-no nrnsmo. a arnscat• o sén p~ovincia., e· o.poem a coberto de qnalquer dla(fa 
capital, certa de quo,mathemo.hcamon\e,os pro- quo a comp~\nhia qneira fazer. 
juizos, quacsque1· r1ne elles ~e.iam, h:io de scc ,__ _ , . , ~ .. 
mais to.rdc cobc~·tos iielos fab1tlosns 111cros qne 1 O ~n. h~ 1 R\nno,,A.-Su .,a1ante!l1 n rom
ha uc tir:i.r de sua pormancnci" excluúva nos panhia. 
m~l'Caclo~. rioi~ não h:werà quem lhe possa fazer O Sa. Jos1:; ~famA:\XO:-Apoiado, sõ gar:rn-
frcuto. (Ha rl•versO$ apai·tcs) tem a com;i::mhrn. 

Depois, Sr. presidente, um outro defeito do J . Sr. presitlente, _:cudo •• salYado. ~ l'csponsti.l>i· 
cont~ato, defeit•i ele r1uP. ttmbem se resente , . lidade eh deputnç.m pe1.1v.mbuc.1na .•• 
lei, é que acamara municipal que, peh sua.lei 1 O SR. EscnAc:-.-m.1.E TAU1'AY:-N5.o apo:ado; 
organic:t, é ineumbida de providenciar sobre n lei pertonce toda (, si,uaç:w liberal; foi uma 
e>se genero c~e .\limenhçi'lo publica, é posta de l assembléa pro;incial liberal qne a. fez. 
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O Srr. R1.;Y BA1rnos.\ :-E não portcnce '.\O 
p'1rtido consc:·vador, c'1jo orgflo cnlou o. bJccci. '. .. 

O Sn •. los:l j\I.tnrA:>:w :-Dou mil ag1·~d0ci
mentos a1) meu illt1st:·c coUcga, <lep•_ü .. <lo po1· 
Snu ta C:üli;wina, po:·111v.; yciu lcmln»ll'-mC a 
cxistcucia. du urn:i. lei. lil:o H1on~tt·no~" quanLo 
esta, e cuj;t rcs;>onsJ.IJihd:tc\c c;iLc ;10 p:u· tido 
conse1'V>\do1•. l{cfiL·o-mc a umn lei <[U<.> ci·eou o 
peso imblico para o algodão. P .. rece-mc que, 
collo~cinc1o cm unia das conchas da. balança a 
lei elo abasLacirncn to de carnes ve:·Jes, e na 
ontri '' rlo pcr;o publico, terei conseguido cqui
li\Jrat' a rcsponsabilillo.àe do ambos os par
tidos ... 

O Sr.. Atc011on.\DO :-E.' do te n1vo d:i. lig-:t. 
O Sn. Josi~ ~L\r,ux:>o:- :x,10 sei si ó (kss'3 

tempo ... 

O Sn. Hzxr,rQt:E :i\-I.mQUES :- E' tlo tempo do 
l1''0lj'l'CS$0. 

O Sn. Go~ç.,Lv.1(5 Fl'lr.n.1mu ,_E ainda não 
foi reyog·acb pclo8 liuct·acs, que cst.:"lo no. assem
blé1l. ! 

O S1~. A:s!llLtDE F1m;1mu: - Ponlw hmbem 
0m tuna elas conclH1.s d:i lmLmça a sancção da 
l~ i e n sua execução. 

0 Se. Ru\' lh;r:uos~ :- E na ontt·:i. :i upp1·0-
y,içfto <lo ot·gão consc;·vndor, o so11 silcucio.(Hct 
oiit;·os apcmc:s ,) 

solheiro Josó Libe1\\lO Jiffo o foz 11inda e con
fiv que niío farã, porqüe não l1ou1·e motivo tão 
fo:·lc, lilo injt<•ntc, füo ingente como CS5C que 
o kvou a ro:ol'i'ür ~•os incios 11nc a. lei lhe 
faculta:n1 pll.l'a voucm· uma crise medonha, um:t 
crisa lllimcalicia, cajos tor1·h•eis cffcilos chc-
3''1r.•1n por um mo.ncntu a a.\odoal-o. 

O Sn. Axm:unE Fl<füEI!'..\ :-Como se ~tot'
doou 11esse contralo das carnes Yc1·dcs ... Pois 
l.lcm ; Ulll adniinistt'ldm· :.ttordo3do n:1o deve 
SC!' c~nscrn1do no. r•t'csidencio. (A.p9i<v.los.) 

O Sn. AurnrnA N'oGr;r:rn.1. :-Essa clefes?. é 
um fot•mid:i.v-cl libello. (!la oi1t;-os aparte~.) 

O Sn.Jos1~ .l\Lrn.u:Go:-N'ão h(l L:tl; V.Ex.s:ibe 
c1uc nem todos tém o eopidto bast•ntc forte para. 
não atordor.r-sc diante ele acontecimentos imprc
Yistos,cuj:1. g-raYi<lado nilo p~rmitto r1ue se deli
ÚC!i'C com calm:-., inteir:imenle superior à. su.-. 
p!'essilo . .Nam todos Lóm uma natureza privile
giada.como são 05Sas qne não perdc111 •calma 
nos transes mais i.\filictivos. Poi· isso não pódo 
ser accus:i,do, nem eu accusaria o hom·ado pre
sidente :le Pcrna.mbuco, que lado fez para sal
va1· ,, popuhç.iio do Recifo elos horrores da pcior 
de toda~ as crises, darpella. que pódc dar logm 
Ms maiorc$ c~cessos e o.ttent.~dos. T0nho co
n\\ocido hom&ns r1uo po1· m1.th se ntorcfonm ; 
qnc veem c:ilmos o impo1ssi\'eis o sanguo dos 
cido.dã0s co:•rcr sol) M p:ltas dos cav:ülos, o isto 
lhes soryc até elo divertimento. Esles são muit.o 

O Sr,. Pru:sID:i;:xn. :- ALtcnç:7o ! bons typo~ de goYerno e tlm 0·1tras épocas 
O SR. JosÉ 11Lu\uxxo :-Não sei si 0 <fossa foram muito eonsi1ler~clos e aproveitados. 

lewpo a lei de 9.ue trato; mas isso não os e:>.ime Nuo.McnsaMi opresid()n.te da p1•0.,,incia, que 
ih responsabihdarJe. Sim, senhor•es, adnlitto nüo pôde ser inditforente Ms sofü•imentos da. 
1111c ess('l. lei tanha ticlo origem nos tempos popul!l~ão do R~cifo, e qno, nnimado das me
uc1mloso~ <la.Liga,_ tempos que,j:~ .-ão longe; ll1cres intonçGcs, viu-se forç~ilo l)Cbs cii·cum
ma.g depois disso nci':tm os 10 annos da rege- stancir.s a cclcl~rai· esse contl'ilto que cu coni
ncraçM social, arpwlh> 10 anno~ em r1u0 cm bato pOl'qne vejo que V\\Í se lOl'llO.r mais t:11·de 
minh<t provinci:c se lllamlot\ a tê contar para apo- cn1 un1 terrivel fi3.g·ellc. -p:tra. o.r111ella mesma 
~cnt«dori:i o tempo 0111 ,1uc c~tevo dcmitLido popnb~ão que c11o levo 0m vi~t,, bo11cfici1J.J'. 
111t1 cmpt·eg-a<b, 11:1ra 111.1cn1 ~() invenlott o favor O Stt. l\I.1:som, l'ol1T.c;õ.1..\ :-SolJrO ist<> uifo 
tlu nm;, rnintegt\1('.ío; vim·am o~scs 10 :inno.~... ha dttvi1fa. 

1) S11. G1J:->1;.u.\· Eti Fmau:m.\: - Mas a rogu- O SI\. llfac-lJowi>Lt. (U 1;1u •tp<tl'lc. 
Heraç>io <.Í do partido liu eral, não ó uoss<t. o Su. Josi,; IILrnL\X:"iu ;-!\la~ 0~ nuurc,; du~ 

O SR. JosE' l\L~r.rA:o;xo :-... V. Ex. os r1u~- putridos querem emprestar-mo· lUJH• malici:t, 
0cu muito dcprc~sa os doz tlnnos c1uc comcç:~- 11uc nilo tenho. 
l'«m p~l:\ mll'O>'t~ t l.,~1·~vc,.~ei-.ip'ío; u1\s, porém, Combalo o l'Ontrnlo corno pt'tliuclicial; não 
ll•°iu os OS•jUCCOl'CIH05 , pOl'<jl.IC aiud:i. lClllOS IJClll accw;u, i101·é111, o prc~iclunl•! '1:. proYiucia [IOl'
YÍYa a J..,mb~:tni;s <los nus~o~ ll1t•1·tyrios. •1uo fa~o ,iit8lt<,'tl nos noln·e.~ inltiit<>~ •1uc o >U'-

Dir.b. eu, Sr. 11rc$idcntc: viernm 03 dez annos 'raslar:un a i.s~o e :llLc11clo às circumst.ancit1s 
<lo <lonlinio c:i:cln~h·o elos consct'\':tflor~~. vicl'n1n <liflkilinins 0.r<l 11110 cllc se a<:'lt<)ll. 
:is ~.sscmblt,.1s nn:inimcs g·cp~J e proyínciacs. o ~r. .. ·\r.>ir.m\ Noc.t:r.rrtA :-A <'<lllcln.~i'i'.o 1\ 

Dc~11e qnc 11arl'1cllc tcm~lO doi~aram cm ré 'íuo o nobre 1lcp111.mlo comlcmna o prc>icleute 
c;sa lei e até pror.nrara.rn cxec:it:tl-~, lornai·nm 110 gdll mini mo; apresenta npcntts n ntte
:\sntt rcsp;msabili.-1.:uk, ncloptnr1i:m-na. (Apal'tcs, nuantc. 
reclamnç ões .) 

Os nobres deputados n•io me contc.>lnrão O Sr.. S0 ur..\ CAP.V.'.LHO :-A <1nestão é qnc 
, 1110 toilos os prcsirlcnlcs ,]e Pnrn~.mbuGn for·nnl os sonhoros s ;io muito prQssurosos em con
solidt:ulos a ~xnrntn t-n e :\.lg»mg cg\jy~i·:irn dcmn~.r e cnf<w~~r qt1::i.11tlo so l:l'1lln d e lil>eraes; 
'Jll:\Si e:o;:ecutan<liJ-1\ . fai;:im o pl'Ocosso rn:1is calin~monlc. 

o Sn. ,li.tcoFortAD:l :-M::is nenh um a cxc- O Sr: .. Jos~ l\fam.1:-;xo:- ... Tanto nito:i.~.:;;~n 
cutou. o pl'csid<mtc d:i. prcvinch, e faço jllsti,.a ar.s 

, . . . . . .~cul.in10uto:; ~p.tc o i w~pi1·aran1. 11uc 1i;.lo pcr:1L 
O SH._ H1:m•r<~U' ilf.u1~1ü.i;.:; :-~\ln" •1uc e:;l.;1 ainda :1 e~perança •lo l.JllO clio meHmo, l'Cllé-

o r11e1·:~11uenl,o <lellc3: lla•J a e;:ecuta!·aw. \ ~ün.,~(• fül~ <ift~ilitM ~\..-, ;,~ 11 "-"lo, pt·?c.u.t:1.1·:i tf>-

0 S;t. Jo.:;.o:: ;\Ü1\Ll:>:>u ;-Ni!o '"pnicrnru om l cons1<leral-o. E:!t!1 !nrnha. ccn~ç.a e ~:i.~·t~h:i.da 
cxocuçãa pd~ rnr:srila :'.iião por r1 uc o Sr. eon- 1 p~la caw:tl''' rnun1•.'11i.il tlo Recife •lU·o <.!1r1g1u-lhe 
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nm~ ';"o:-.: ' •,_'iU~:l ~·:-~:11··~~G1!t 11.; :·:-t1. 1~ Lambo111 pela; ~;àn ·.+ú}). S1•. presidente. ~t'.lnllfo di:Hl".•tldade 
pop~:laj:'. ·~·· :L~ :·! :~.:i.~ 1·j~ : ;~11•_•. ~·· .. n l:l hi)l1to:i1. cn1 i (·11~ $•.;r ~·es.:ilh.Hdu.p~lo pre;drlfüHe J~ p:o,-inci::t, 
i 1E':_·t ; ;~f..! Jt.;rn<'~·:1s;; qllí~ ~dll t1~a!i1.ô ! 1-sc. foi 11c- 0 .:.1:-tiwl t:{~PLt':\tll~ por.tuc a compa.~.hüi.. nât) catá. 
soh·ith~ d!:· ;;.;- ~'-' .~;.• p~·Q~id ~J ~tc 1_!:1 pro·;incia tt~:ia ] :~iu-i:L i.ncü::"porada. nan1 se podorü jnlg:u· in
rep:··-~3'l'llt~1 .. _)o. p .: ~li:~..iu :t :·evo~·a\:;1;1 ·le ~cu ct\.~~c, ~ cnrp01r~vLt e ::q1~.a p;tr:i cn~et.ar ~1s suas ofteraçõe-s 
-;;!;;1u.J c·: il1t!~1te <l.; que f'. p~\·J1lhtç.ü0 ch>..1ucHa j cm:punt·) os ::eus e~t:\tlltos nãõ foreru appro
cid:Hi1_! :h·r1~lit:1 ~1a~ Lo~~s inl.cn ;;l~cs d0 sou · \'rulo~ pelo go\"e :no ge;-:~l: a.o qu~l tên1 dG sCL1 

:\dn1ini." 1·:rdo~· u "inch confia e :11 s·Ju espi1·iLo 1 saj•,itas. e folizmenl~ niio ha nenhum:i. clau
de ,iti:;ti011. 1 s;1l:t '! ' lC folle e1n iwle1n11iz:lç:10 no caso de ser 
. (l .:.eJ~gr;1~!ima~ q11(! JJ.le_ ~·o~ t~· : ~11s111i lt i?t!, co:n- f oHc rosc·incH,lo. · 

llllilll l" :.t-~~1.e_ ~l.ilh') :.L :'.O~l!l;1lS$~10 r~~~iula.i·.1u1 lllüll? i o Srt. l\\SSO$ J'llRA::\D.\~-A in.deü1nização ó 
!)em, rec.-L•!ll,1 j'CJl' S. i~x., 11ue ll1UJ se .)11lg-ou ~t-1 infalJi·.-el. 
fow .. lido j}Ol~,iue o pvi·O tumu11 e~sa. ~ütitud~~. nao .... . . . 
ll'.""'.rau 11d•1.hu1.'wr polo cxoreici,.1 leg1ü ,\·~~se O Sl\.Jüs}: :\[::t~I.\:\~-;o::-:-Sc! quea co1;1panh1:t 
rlircilo ''"'llôlltnetonal.,, 

1 

li:>. ,[e recb.m."' rnd~um1za~~o, nus_ n.LO _tendo 
.. _ • • . , c-lh enccla1l1> as suas opr.rnç.o~s. nao ~el g_ne 

O :t:'r.. • C.\;\'T.t<l 1-:'\cm 11cn:i •110s<1·a2·. <l~s~c!-as licit:1s pode i',L alleg-:1r e jnsLificar. 
O St1 •. iuo;~; ilLm, xxo :-.\.i111: . n:to perài :\ 1 (c\1Jou cdlis. ) 

espc•· .. n.,-:1, p "·JllC confio '10 e:sp:•·i to ~ccto <lo .\d 1t~tl:.-se,1!01·<!L11, t[Ue ;~ pi:oúnda ti\·e.sso d~ 
S. l~s:., ·:1lt" iút~:1 ci ~11J1Hem do insisti: no erro. r~i;.;::n Jn:ie:11n17.:-l.Çtto, ser1n. rns1) ~;rcfortYel i\ 

l:)l ~'· D;.;PUL'.UO :-l·:atão c<r0td ~on~en~i.r 'Jlle í\clue. pesan:lo "obro :i. popubçlí.o 
. . . . _ <hi_lk«itc a mollo immens'' des~c contt·ato •1ue 

1) ~11. .r .. s i.: :\lHU.\:\X'1;- En·on, ~"": nao 1·:u esmagai-a [lOl' 11Hti; do 1tHÚo seculo. 
te11110 a a1cuo•· hesil:1~<lO ~:n d izol-o. errou (.11>11-;·t.::q 
L1u:11lrlp pror·m·;1v:~ ~tcert3.r~ i-~rro11 co!nü Lodo o 
hon1ctn r(,Je el'ra.r, e r1ol' issn confio qae se: .. t 
o p1'itnel~·o a coe:~ig~r csso er.:.· 1, clc~de t1ue se 
<'on-.·enc,or de gnc ollc pôde sm· fatal ,l,indles a 
•1uem só des~jou lionofid,n-. 

O ~11.. E~.: R.u;:o;;o!.u: T.tuXAI' :-0 Jiomcm pc<'
deu '' f.:ffç.~ iuo•·,,[; 111'0 p·~de çon tin11ilr lú. 

0 :-ôi~ .• 1,_.,1; ~I.uu.>.xxo : -A cslo respdto 
lcn1l>ro-1ue de uu1:L ép0cl' em •1utJ l!U<'n<lu os 
ad111iuistr:iJore~ perdüm a forç:t iuoral eram 
m:tatidos n~s a<lmi11ist.-o.r;õcs i1a1·:i. se n:1o dei
x:i.r ficar nial os :i.migos. (..\.:.;n·1ex .) 

O Sn. Cm;z: - As c:;;cav"çõcs síio uma ,-cr·
daqeira e~c .p<.1tleih. 

0 S11.. Joslt .1.LcntA:-i:;o :-Eu pedia Lo1nar em 
ponto de hoara u ap:~rte do nohre dei;utJdo peh 
[H'O\'inci.c du P;n·á ; was, com•.l couheço o ~e<t 
:;cnio I1:i.cilko, o seu mo·fo delicado 1\e fallitr e 
de t~.-L:\l' ~orapro os ~ollcga~. dit•ú <JllC S. E~. 
p1·ocul\:i t1 apcnr:.!'S ur.u moLivO· lJi.l.:''1. co1n o .1Jcu 
;111:i:-tc desYi-'r·1u~ do ponto ;t que me <lirigia. 
;.ifü, pNC<ll'O cs~"P"<l0ll:t~ o.cm cvasivM, estou 
fallanu•) com :t uiaio~ [r;u111u~za. e~tou fallau.!o 
L:i.l "º" co1n tu~ desB1Hbar:i r;o q lta fari:i. es
r.: r:J.pulü ~1. 1::uit·1~ dcp:Jtad"i::i g·ot·e ·aistas. 

/~. fr:i,.n 1 1 ucz~1 ~out 1 ~u;; rnu t•Jnl·oo pronun-.~ia<ln 
i·r-pt•Hc 1- idó;,, iie ·.?W c;1 cs1eja l'ª'oL;nr 0:l1HhJ 
e ;a.::; '.-.1 ..... 

l 1i4~ ~;·~ . ,-.: ;·. n:'•...:;JÍ .e ;: ~·: .. ..• uc :l;nrb n :;•) havÜI. 
pc!'ofoL, a cspe':·an~:t 'b ;uê 0 aelual p··~sd~nLe 
de i 1 !.! t'n~-~u1buc:::l í"CCOnside'i' .. \ ~S·:! o sc-,1 acto • .:-~ 

DiY;na ProviJencia r1 <c já ;;0\-ernou este paiz, 
ben1 póde ,-ir em n osso :-.u:ülio; nem s~r:i para 
astL·:rnh.u1· 1111.:i c•i :e in\'IJ<1ne, qn:i.uüo j:i lhe f ,i 
"'mfiad:\ :e rcsoh1.;~o <lo.s m:1is gr:ives questões 
internas. í.lpa;·tes .) 

O Sn. l'n;;s,mr:NTF.;- De1·0 lembrar ao n •)!Jre 
d~putado que o teuipO da proro.!:[:i.,;ãô esL:i. es
gotado. 

(1 SR. Josr.' ilLmA:>i;o:- Vou terminar, Sr. 
prei;identc, e si 0s .. 11:us ~ollr•ga.s não me hou
vesse~ honm<ln ('Qm os seu~ aparte~ nn jâ leria 
conchudo. 

O S!t. Axn1uo:i:: FrGui.:m.c-Durante o resto 
do seculo. 

U S;t. ,lo3r: !.Lrnu:xxo:-;\las cujos effeitos 
dcs11st1•ttd,,s du<'at•iio rn:iis '-lue este res to de se
C\l)o. 

,\" p:i1·lc, Sr. presidente, ~Ls Í•~m fouffad:Ls cs
;•cranç,., 'lue co:llinu:tiu a depositar no preai
'ltmt~ da pro\'incia lrnlos ariuclles •!Utl conlrn o 
seu nela tem l'eprescntado, ignalu1oute se diri
;.:em ao go,·ol·110 iatpel"ial~ em cujas 1nJos está o 
ultimo i'CLnedio. si por qu"lq1rnr circu1nstan
ci<t fte~r em pe o <tct;:i presidencial e ti\·er<le pro
d117.i· as sims eii'citos. A cam,ir~ munici~al já 
reprcsen ton ao g-oYcrno ge1·;tl, e o mesmo fez o 
po,-o ll•• ·1nceti•lf/ da hor.ten1. tando a. commis
siio pOpllhr eleita nesse mcNi;ig tê]e,-'tap!rn.do 
:i.o meu illilstr« ami;l'O St·. D1·. Portelb e a. mim, 
pedindo ' !llC :1 <lcputn.çITo pern::rn1lmcaaa rcpre
scnl•tsse ll•J gMerno contra os incol1\-cnicntes 
1.les~e co11tr1\to. 

O Sl~ .. los,:: :ll.uu.c:o::>o ;-)fom podi" Lct· ainda 
~a\Ji<l.o p1orque sómenLe honteu1 ii noite foi-me 
••ntt·og-uc esse telegranunn de cnjo conteudo 
c"t:t\';t dando s~ienc.fa M S1·. Dz-. Portella, e 
"'"11vlo n10 di$ounha a com;"uaiNl-o " \'. Ex. 
, '. :J.1JS •lc1wds C<~•lkgas. r•illlp()U e Sr. G ·!l~ah··~s 
F.,r:••)ira o Job•ll<'>, "º q ual lirn d-) fi~,;r at-
l0;n t· 1. • 

,\<-1·edito tJUe a iwpulação du Rerifo não se 
engano\\. appeLrndn p~ra o 11os~o concu~so, 
purquB, ::\parte essa peciuena di.vergencia 
(a/)m"tcs) elll 4ue nos collccan.1os qunnto ao mo
do t'or que entendemos dover Nnduúr "'s nos
S'lS reclamações e •1tt:tnto â apreci:-çiio e j i1sti
úcaç'10 dos motivos <1ue leYaram o i:'residente 
da provin'ci:t a :ir:iticar ess;:i :i.ct.o (npartes), to
dos nó3 se 1·eino~ •tccordes em procuru· ur11a so
lu~ão que s:1l1·aguardc direitos e lei:-itimos inte
re~ses que nila devem tic~r ª" <1.bandono e ·muito 
menos ser aacrifiwdoa. · 

Si infefüinentc o go1,erno provincial nada 
rnais pudar fazer no sentido de attendcr á& re. 
clamações e representaçõe~ que de todas as 
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partes surg em, foi i;.>S pela popufação em ger.il 
e pel!.'s dous poderos i.pw u1::.is di J'<:cta1;iente a 
rc;ire~1•n '..::nn-a ;tsselllbló iwovinci tl ea camara 
1n •:1nicipal-, estou ~crto de '! ue o gover110 001-al 
não se recusará a do.r a este negocio a vcrda
deil·a e unic:• w luçiio <i0i<.tro da lei ... 

O SR. Z.1~rA :-Mas essa é ctue eu perg1rnto 
(jU:Ü é'# 

O S1L Jos~ :'>LUUA:-;"N() : - Muito simples, 
como j:l .<li.Sise A lei Je 22 c!c A;rosto rlc i860 
SUJeita :~ app1·0\·41,:ito <lv governo os estatutos 
das compa nhiils anonymas, e o decreto regu
la111entar de iO de Dezelll!Jro do mesmo a nno 
di" tcruünan temente, cpe não poJerlio ser a.p
provildas nem tole··~das companhias que tenham 
por fü:n monopoliSt<r os gene1·os de pri.ueira 
necessid:<de. 

Ora, estando pro\'a<lo i luz da c»idonoia quo 
a lei pro~·incial autoriza .:i. incorpora«:lo de .uma 
companhia que, pelos fovo~es de •1ue goza, vira 
a monopoliaar um dos prí r.cipaes sen cros da 
al imenlaç.ão public;i., cla ro é que um gove>rno 
patriotico e mor:üisado t•mtito hem). 

O SR. DüQUE-EsntADA Ti.:1xEnu : - ü:n go
verno palriotico <l mora.lisn.do : onça.mos 1 

O Sn. JosÉ i\f.\llU:'\:'\o:-•• . uin go1•crno que 
conhece a !oi e sabe cump1•il-a, não ha de con
sentir na inco~por~.iio de uma tal companhia, 
cujos fins e intuitos são conde1nnados. 

l'l!uito embora sem a co.i· rec~.:\o d:l fôrma. sem 
os atavios da rhetorica, mt1s Ú\llando cw abim
d1mtia cordis, dizendo na cousas como ollas 
me impressionaram., julgo ter expl icado a nossa 
:i.ttitude, ter desvanecido os receios do nobre 
deputado pelo 12° districto de Pernambuco 
qu::\llto no nosso procedi111ento. ter-me defen
dido perante n nosgti provincia, Cll,jos inte
re$ses não d"scurei, e tor mtiito bem justifi
cado a confianç:t que deposito no governo e que 
me d:i <li rei to :i. esperar qúe ello nlio sorà 
inditrerenle :1os impol'tnntc;; e legitinios inte
i·esses publicas quo se acho.m amcaç.ados pela 
lei pro;·indnl que acaba de ser exocu :a<la. 
(t1poiados ; 1'11tiio beni ; muito bem. ) 

O Sa.•. Andrade Figueira. (j>ela 
ordem): - Req ue!ro <1ue contin1ie e~ta d:s
cnssão por mais uma hora. O go\•erno por em
quanto· 11ão apr·•sentou rmtra ·lefe.;a, sanêio a 
lei que :i11 t•)1•izot1 o contr,.to. o cm vist:i dna 
dc.cl.arac;l\es do nolire d(lp·tt:ido. 11ue t1c.1ba de 
fa lhe, eu enteutfo c111e ó .te grando c•Jn1·&
niencia que certos f..clos fl<1uem esclare
cidos. 

Posto a votos este req\\erimr•nto, reMnheCG
so quo votnr:im a favor 44 deputados, e con
tra 44. 

O Sn. PuE~IDENn: _: Passa-se á ordem 
do dia ficando esta dis:cussiío, adiada. 

O S11.. MANOEL Poa:r&LLA: -Peç.o u. pale.vra 
pela oTdcm. 

O Sn. Pl\ESIDl!:?.-TE:-Tem a ~hvra.. · 

quanto â t.:..>ntageru de votoii, tanlo mais •wa.nto, 
Se!;ulldo G re.rnltado po.• elks annuncia<lo. a vo
ta.•;:',o fico·~ ora,mtudti. . 

Coroo trata-se de objecto Ião importante co
mo aquella que afecta os interesses, r.ã.o :i.pe
nas da c:i.pit:i.l mas de todo o ceutro cria.dor d:t 
provinci.'l. de Pernambuco e das demais provín
cias que lhe ficam limitrophes,julguei de'ler pe
dir a pala1·ra para solicitar de V .Ex.te rectifica
çlio d11 \'Ota<;ào, r ectincaçã.o pnra. mim de tant3. 
maior nece5'!idade q 11a.n to só ha pouço o nobre 
<letiut:\do me comrnunicou que S. ·.x. e a mim 
fóra dirigido o lclcgrJ,mma a que acilliil de re
fe rir-se. 

Bml>n1·a o meu silencio i~1i1ort o o.cq_uiescencia 
ás p.ila.vras c1m q ue S. Ex. e o honrado depu
t,.do pelo 12' d1s t ricto a precia.ram este con
trato, eu desejava que a. disc•is•ão continuasse 
por m:üs uma hora par<1. tamb~1n cxte.-nar o 
meu peas~.nmito a respeito, scygmMis::indo 
este contr:tto, porque ci·eio que nesta camara 
não havel':i. ninguem qne possa justifica1' um t:i.l 
acto. ( . .\poiwJos.) 

Embor'a. :idvers:•1·io poli ti1:0 da situa ção, eu 
confio que a goveroo não prast.'\rà sell apoio a 
Ll medida. Isto q ue digo em poucas pala.1·1•ns, 
desej;u·b. ter oceMião de desenvolver. Requeiro, 
porta nto, a V. Es:. q ue fa\'ª n rectiiicaçifo da 
vot.aç:>o. Respeito ·~ decisão da c:•mara. qual 
tiuer que elfa s~ja, ou dê por 1·erificada sem 
ter sido, ou a dê por empatttda sem que ernpa.te 
lellha havido; q11:ilcrt1er qne seja a dec.isão de 
V. Ex. não nte cabe senão respeit.'\l-a . 

o SR . P RESIDENTE: - A Cl ln:lra delie estai· 
lembrada de 11u<.l , pondo-so à vot:t.ção o r e
querimento do nobre cloputado peb. provin
cfo. do Rio de Janeiro, foram os votos contados 
com todo o v:1gar , ve1•ific,1ndo- se ter yok1do a 
fa "ºr 44 S rs. deputados ; depois, segundo o re
gimento, Yerificou- se o numere> dos que vota
ram contra.. chegando-se ao rGsuH:<do de 9,Ue 
houvera empate. Portan to, em \•irlude da d1s
posiçiio do regimenlo , eu disse <1uc a d'.scussio 
ficava adiada ; disse -o em ai ln voz e declarei 
<JUe se entrava n~ ordem do dia. Niic pos~o. 
pois . receber o rG<J.uerimento do nobre de).lU-
1.a<lo . 

O Sn. :\fa:sOEL PoRTELLA:- Eu c umpri o meu 
dever. Agor:i só me r~at:i. respeitar a d0ciaão 
do V. E:s:. 

OR!JEM DO DIA 

ELJ;::ç:\o O.\ comuss~o DF. )!ARf:SIH. " GUERlt.l 

Procedondo-se à 1 elei ção desta commissiio, 
sõo recolhidas S5 cedulas, obten do YOtos os 
Srs. 

P rise-0 Parn.iso . . . . • . . • ... . . . 51 
F ranltlin lloria. .. . . .. . . . . . 48 
Adriano Pimentel. . . . • . . . . . 46 
T~,unay ...•. .....•. , . . . • . . 29 
Duque-Estrada Tei::>eira. . . . . 29 
Cantão......... ...... ... . . 29 
Valla.4ão-. . . . . . • . . . . . . . . . • . i 
Anisio . ..• . . . • • • . . . • . . . • . . . i O Sr. Ma.noel Portella. (p~la 

' ordem):-Trat.a-~e da veri:ficação de uma vota- \ 
ç.ii.o ! n:i.d:' maia facil do que ter b.:i.vi.do ouga.no 
lia. p-arte de qualquer doa dignos secretarios, 

Gomes de Castro.... . • . . • . . • 1 
lnuti.l.isad:i.s .... . ....... , . . . 2 
Em b:'.;1nco. .. .. . ... .. .. . ... t 
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São :i.cdam:idos momlJro~ desta ~ommis.~iio os ! 
$1rs. Prisco Par:>.iso. Franklin Dcn·ic\ e Adriuno 
Pimcntd. 

Pi·occ<le-sc :i clci.;5o ela commi~ão •lc cunt:c~, 
recollli~m-sc 71 ccdubs o olJLém rnlos os St·s.: 

lil:l noel Carlos. . . . .. . . . . . . . . ·17 
R.odr•iguas Lim:i............ 4G 
Souz;\ Queiroz Filho........ .13 
,lose Pompeu............... 43 
. leão Penírlo....... . . . .. . . . 43 
Prado Pimento!........ . . . . 42 
Carvalho Hezendo .. ~ ... ~... 22 
G0>11cs de Castro. . . . . . . . . . . . 22 
~\ 11..Jr:1dc Figucir:>.. . . . . . . . . . ZZ 
Amnjn Pinho.............. 21 
Almeida '..\og-ucira... . . . . . . . 20 
Tci·tulinno Hend11ttC5..... .• 20 
T;i,rq uin io ele Souza. . . • . • • • . 20 
1'1!1üa Cinll'"·.. ... . . . . . . . . . 19 
Fert·eim Viauna. ... . . . . . . . . 1\J 
\' az de Mello. . . • . • . . . . . . .. \J 
Alfrodo Ch:n~esH............ 2 
l\Iac-Do\\·ell ........ , . .. .. . . . . 2 
• João CactDno............... 1 
'Escr~gnollc Taun":l' ..... : . . 1 
Vall:icllío. .. . . . . . .. ..• . ... .. i 
Vieira de Andrade.......... i 
Theophilo.... ... .. ... . .. .. . i 
Bulhões Jardim....... . . . . . 1 

São accl;i.m::i.dos momfiros desltt commfo'*1o os 
S1·~ .. ?\fanoel Carlos. lloJ.rig·ucs Lima. Souz<"L 
Queiroz Filho, .fosé Pompeu. João Peniclo, 
Prado Pim~nte1. C:1n·alho Re?.ende, Gomes 
ele Castro e Andrade Figucfra. 

O Sr,. l'RESmE::\TE nomeia ~s seg-1dntc~ ~e
nhoros p:i.m comp~r as comnlissõc>s rtc: 

Fa:~ndct 

Pr.1do PímcnLcl, 
Vaz <le ?\Icllo. 
Abclar<ltJ rl'.l Brito. 

l'e11s·'J~·s ~ º""'f._.,'iadtJS 

lldGfonso de Arauj o. 
Sih·iano BranMío. 
Josó ?.farianm. 

JHsti~·rt eia;{ 

C:i.ndi1lo •lc Oíivd1·a .. 
Ha.Lisbi.ln~. 
l'.Jy~sl'.~ Yi:in11:i. 

An!lrc Fkur1·. 
.Jo1,111im Ta1'.1u'có. 
SinrnJ. · 

])i11lo;;/f!CÍr! 

Affom;o Celso .Tnniol'. 
Gonçal'.·es de G.-rv~lllo. 
Seraphi1.;<J. 

~~~~c1itb/,Jc1s 1.i1·0 rinr..·i,(c.s 
Gen e!'üso ?II:m1 ucs. 
Candido Gil. 
1"la!'LÍlil Fr.incisco Filho. 

=======·· 
Camaras m1lnici1iacs 

Tho1naz Pornpeu. 
)fo11Laudou. 
l•\•!ic.io do~ Saalos. 

Feli<:io Jos S,1utos. 
lhrii'.o do Guahy. 
Frnnci""-'o Deli.~•wio • 

.Ag1·icnl!w·C"t, ?;ii1ws e ÚOsfJHIJs 

Thcophílo dos S:intos. 
Souz;> Q~iciroz Filho. 
Barao da Estancia. 

Estatisiica 

.Ari•Litles Sl'in,;h. 
Jo$~ Pornpon. 
Aur;nsto Flcury. 

Íí!Sll'H~Ç<!O lJU-'1llca 

l\uy B~H·lwsa . 
ThÕmaz B. Espiadob. 
ülysscs Yianna. 

Ouras 111t1ilkas 

Jos6 Pompcn. 
Snlustio.no. 
S0tn'c:>. 

1Ietou. 
R9ct 1·ig1tDs Lima. 
Jur.;a.~io Alycs. 

\"ici1·,\ clu .\ll<h'adc. 
T<tl°ljttinio. 
.lo~·o l 'e;tir\.J. 

Atfonso Celso Junior. 
Buihüos Jardim. 
Generoso Ma1·qnes. 

Conünu::t\'ÜO rl;i, 2" ,\iscus~cló tio u~·.,-m11onlo 
da guerra. 

O !'":1·. 1~:-.:<"raA"nollc '1.'annav: 
-~-1-. prcsiJcnl.1', c-.1m11rehenrlo hem \'. I~x. 
(111r;, n:i.s rondiçêics cm <1ue se :i.~1ia a <':m1arn. 
fritig-fü1n pelos trabíl1hos de tuna elo.içrío, rcng.1. 
sempre impot•tantc. sobretudo para nós br,1r.i
Iciros, e estando ain<b mais a hora adi:rntacl:l, 
nfio lllC seja nrnito agro.davel MCUpo.r :l ti-ilmmt 
e :\ssim :\\n1s:n· ~incfacl:i. :i.ttcn,:to ele pcsso:i~ '[!lC 
leri1un mn.is s~ tisfo.çiio <lin se cntragarem :w 
dos~nnso; m:is, inscripto entre os oradores IJHe 
l•!n1 tlc Lom:i.r part~ RCSLc deb:tte, e devendo 
inid~l-o, nfiu lll•) po~so csqui1·:i.r· :10 duvcr que 
1111! ch.1111:1 a e~le i•:»lo•fo l1011ra. 

.\u!•>.''• 1uirúr11. ile 1·01uiJç1u· as obse!'rnções que 
pr•He1ulu f.1tc1· ~olJrn o orça111ento da g-uerr,1, 
J>1.muilli1·-aH1-:l \", Ex .• 1uc eu torne ~aliante o 
fa.:lü 1111~ ,,, <1..ill Ih' ~~~••\o de h•dc t! <1,11.: m;iis 
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um:i. vez demonstra que o go,•erno :ictual aiio 
póde aind>\ contar com a nrnioria.qnc p rotcn<lc 
tc1· no seio desta c:iin:u·a. V. Ex. s:ilrn melhor 
<lo que cu e meus colle~as da minori:i. que o ga
binete chamou a postos todos os seus :unigos e 
procuroa com alies estabelecer, si não esta· 
beleceu, compromissos lllllilo serias, impon
<lo-lhos como primeira obrigação a i•ccnsn con
stante e infle::s:ivel das urgencias qne fossem 
po1• 1\ós req 11eri.d:1.s. 

O Stt. So!l\.RS :- Cornsa c1uo não se costuma 
negar . 

O Sa. Al'DltADE F1mnm:A. :-Tarnbcm ioide
li1Jc1•11do ~u~ não htwcria mais sessi!o :tO$ sa!J
bndos ~ 

O S11.. Es'.:RAGl'OtLE T.W)(A\' :-Qelfüerou-se, 
segundo me inforinou o nobre deputado, que 
não haveria mais sessões aos sabbados. 

O Sll. ANDfül.DE FzGOEca,1. :- Eu não sei ; fiz 
a pei·g11nta, e o nobrg ministro da guerra pódo 
rospo_ndel'. 

O Sn. PREsrozx·r:E: - Pondero ao nobre de
:pu.t:i.do <1uc trat.:1.-se do or\l\mento do ministerio 
da g uem1. · 

O Sn. E SCR.\G:NOLLE T,~u:;.n: : - Desculpe-nie 
V. Ex. ,mas parece que a. mesa não quer c1ue se 
saiba. que, no pr imeiro dia da execução do com
p1•omisso tomado, a maiorfa ilb:mdonol! o w.inis
terlo e votou dll:tS urgencio.s. 

O Sn.. IG)(11.c10 1Lu1.nxs: - A maioda 11.ue 
sustenta o ministeúo não YOtou ; '.'otou a m~10-
ria. da camar:i.. 

O Sn. fücn..i.Gxoz.r.:i: TxuxA Y :- Toi.-n:uno-nos 
maioria ci fizemos um prouuneiamento contra
rio ao goyorno, qu~ se mostra inclitfore11to a 
factos destes ou pelo meUGs fing-e most1•a1•-s13. 

Houvo duns urgeuci...a concedidas e uma erc
pata1fa, si ó que assim aconteceu, pois V. E'.'i.. 
apressou-se eLn dnr o facl(I por :weriguado, 
r1u:indo or:J. caso de recti fic:içiio de votação. 

O Sn.. Pnl!SID:E;>;TE : - Pl·occdi conf:i1•1M o 
regi01ento. 

O S1t. l<1X.l CIO ?ILlnrrxs:- Fer.-se a 1."Cctifica
~-l'ío '? 

affi nuar:1; ~star ans ari2.ndo a<; antipa.thia~ da 
classe tuil1tat· co111 as ceusur:is por mim fei tas 
e cem a i~dicaçii? dos auu~J~ ((1J~ se pratico.
vam e pra ticam ainda na lDln1st<Jr10 da "'Uei·ra. 
· T~I e(IU$a. não disse eu, Sr. president e, nem 
ptldm d12cl-o. P elo cou tra1·io de toda. a part~ e 
d~~ provinci:ls me têm vindo por cartas as nia
mfost~ç.õos <fo ndl~esves, que me são muito li· 
songc1ras, de muitos canmrad:ls -meus q 110 se 
mostr_!lm. sa~isfeitos com :i; :it titudo quo tomei e 
me da~ mforma~-Ocs precwsas, de m:i.ncir:i. que 
que hoJe ucho-m() arllla<lo ele d:i.<los muilo foi·
tcs e positivos e meios muito poderosos para 
r~sponder e.om vant:1gem :is descu.lJ.las e tenta
t1vns de defesa quG os nobres ex-ministro da 
guerra o actual possani querer n.pre~entar 
:is minhas ob.>ervaçües . 

T~nho, pois, Sr. preside11le, da classo mi
litnr rcccbi<lo só incit.'.l.men to e appbu~os. 

Das províncias, repito, siio frGquentes as 
ca rtas apontando-me a busos que ncllas se dão o 
pedindo incess.'lntcmente c1n.e os pro1ligue no 
parlamento. 

O Sa. J. P.E."ilDO dá um aparLe . 
. O ~lt . Escfü~G:>OLL~ TA1;:-1,w: - O que eu 

disse e que, t~ndo atu•llclo neste recinto um:i. 
verdadeira bomba que produziu muitos osti· 
lh!l.Ços, alguns delles foram ferir a companhci . 
ros ~e armas, a camarad:ls, que natur-~lmente se 
scnhro.n1, e, portanto. estão como que magoados 
1le ter eu leviintado ess~ celeuma, e1· ·uendo a 
ponta desse véu immenso qu e cobre t~manh:is 
e tão :frequentes irrogulàrii!ades na rep.irtição 
da g11errn, onde, talve~ •nnis do que cu ne
nhuma outra, predomina. h::i. ceno tempo para 
c:i, o pMronn.to e o íilhotismo com dotrimonto 
das institui~ões. · 

o Sn. G:rn:r.s Dt C.\STno:-Foi o que v:Ex. 
disse ; tenho bem prGsente. 

O .sn. EscnAG:XOLLZ: TAt.."X.\ Y :- Foi o que 
on disse, sem. g·enerahs:ir como fez o reaUlUO 
do disc tH'->O a quo n1e ~efiro. Do me11 lado e 
commig-o estão todos qmrnto sofl'i·cm a injusti~a 
que cmi\na da protecç~io dado. ll outrem com 
prcjuizo 1b lei e do serviço p:1blico e e:>ses 
constituem (\ m:i.ioria, pois 11oucos sã~ os que 
go?.:1.m e mnitos os que p:i.d~cem por falL.,. de 
lio ns p11odl'inhos e patl'onos. 

Diss~ eu ainda que sompi•o me mll.nifcst.lm 
n:i. triliun:i. com tal ou qual cnerS'fo, e crn lev:i.
<lo a is,;c, pelo modo por que procedem os mem
bros do act11al g:ibinetc cm relnçüo aos meus 
amigos e cleito1·cs na p~ovinci:i. que tenho a 
honi·a de rep1·esi:ntar . 

O Sn.. EscnAGXor.r.E T,ltl!\,\\" :-O que se dc
•hl7. ele luclo isto ó r1uc o ministerio, apczar dG 
todns as tentativ~s tlo conciliação e promessas 
de c:ipiLulaçi!o, a inda. se apl'csenta com muito 
pouca força nosta ca1n;ir:i. e de\·e continu:ir :i 
pedir e a procurar a etfectividade dcssn acção 
prolectoro lla minoria, .que se tem cbnmauo o. 
generosidade dos con11ervndores, c:uio qneira 
proseguir a sun. t~i~o navega~ão de C.'\iJOtagem Reci;io, Sr. presidente, e receio muito, que, 
nn tão fallada C.1.nóa. depois de fechadas ns camaras, este ministorio, 

Di.ts.s e;t:i.s pala\Tas, Sr. vresi<lente, entro na achando- se só, sem ningueru <luelllG vi:~ mão, 
mo.ter•ia Óm debate, pron1etten lo fazer o possi- pi:.atie1ue então á. ls.rga lodas as rllegalidades pos· 
vel para niio me estender muito e nb11sur da si.voi.s,não para ndo diante de nonhnm obstaculo 
pacíenci:i. dos. rueus _nobl'OS co!Icga~. r,V1ro moral o fugindo depois no ajllste de contas em 
apoiados.) Creio, porem, que a g1·a\'lda(le dos uma futura se5silo lcgislatin>. Esse o o meu 
:issumptos que t.enbo do lhes expor só· por si grande temor, e l>OSSuicio dellc é que ou dese
basta.r:i p.1.ra attrahir :i. attcnção e prenclel-n ao 

1

. j:i.va \'Cl' n. acção offcctiva cio parlamento mani
lrnmilde orador. fesuindo-se no empenho <locidi<lo de derrubar 

Sr. presiden te, nos resumos que :i.1.gumas 1 semelliante gabinete (apm· tes), que tó preten
folhas deram do meu discurso, proferido lm j de azrasbr a c:tistencia, embora estedl e inglo· 
poucos dias nestn casa, deprehende-so qLte.eu ria. (.!pojados e n<7o apoiados .) 
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Si, com as canuras !l.bertt>s ·~ sob (!!;se lomor : se muilos officiM~s ll.rregim~ntados fórn dos 
continuo q~le os no])res 1uinisLros não P<J<!elll ; corpos, talvez nada H\enos de 5(): . 
dehardi> ter de sti verem censur:ados, c9m JUS- 1 O nobre <l<'putad(1 pelo 11• d1stncto d:i. pro
tiç.a e certa. vehe1ue11cia dest..'l tnbuna, s1 ness:is 1 vincia do Rio do .T!l.Mi,·o tem uma reh ção es
condiçQcs os nobres :11inistros pratica1n e con- ! tupenda de officiaes destacados, coiu grntitiC11.
:.-;entcU1 dos :_eus d7legados vcrd11deiras violen- ! ç.ões superiores :is for~M das suas com?l~os 
cias, o que nao sera para. o futuro, l).U::>.ndo ellcs natumes; e entrett\nto S. E'!'.. o Sr. m1n1stro. 
tiverc1n ~ian~e d() si oito longos mezes de par- qu0 pare~eu i1npression:n--so co1n as no~sas rc
latllento .achado 1 flexões, e o mesmo qu~ nollleou .p;ira :1;1ud:rntes 

Acredíto, Sr. presidente, que, fi ndo o pr11zo, d,, o:dens das ptesi,Jonci:u' da pro,'1.nci:i.s e 
eu ter i!l. de achar muito mais culpallo o nobre Santa. Catharina officbes de in i:mtaria. 
actue.l s~. minisLro da guerr~ . do qne. a chei o O Sn AJ.'J.-Ôxso P.exH (m"nistro da quen·a): 
~xm . . sr· • .D?~ia. O qne S · Ex. Jª tem felto auto- _ J.i d~i os ~otivos ·po

0

r q~c procedi des~a ma-
riza esse J UlZO. neira. 

O SR. :iFFOXSO PEx::>A (11tinistro da gue;-ra): T ~ · l 
E . -. ~ · · de V E O Sn. Esc1uG::>OU.:& .W~A\" : - • ss1gna o 

- prc~ençao lllJUSt:>. • :t. _ . . . :i.inda este facto. ~·o Cear:i o ajuda n te de or-
o Sa. EscR .. (;NOLLJ!: T.wxn·:-Nao e lDJuSta dens d« presidencia er!l. um offichl de infanta

ª pr<l\·~nç~o, pelo •iue .se esta p:tssa:iào. \'.ou i·ia, •ervi:i. be m. alii&, e a contendo de todos . 
de;:,te J:i. citar a lguns fu.ctos, embora nao quo1 ·a E" e 'loner•\<lo daquelh\ comn1iSSão, e q11(l.ndo 
insistir nelles por parecerelll pequenos. t dos suppunham que as cous:is ia.111 serres~~ 

Jã por .'"'~7.es trtl!u:e eu a. esta ct1s~ ª . nome belec[das no seu l't;rdadeiro pó, S Ex. ?Omea 
de um o,!ic1al, o tenente Mtranda, CUJ:< llccuça para esse inesmo log!l.r mw, um offic rnl de 
V. E:ot . c:ts&ou sob o pretexto de gue etle estav<• estado-m:iior de 1~ ou 2"' dasse, mas outro lle 
caba.hndo nas deiçõc~ ultim.:s do 2• d istricto infanl..'lria . Porc1ue cnl.ào foi demittido o pri
de Santa. C:ith~rina . Mand~u--0 chanH\l" :t córte rueiro? Por uma razão 111uilo si1uples ; d qae o 
e su,ieitar a junta de sanidade. O~clarou es~:1. segundo tinh~ mais padrinhos. Nadn. 1uai~. 
o official bastante doeate e necc.ss1tir.do da ri- No at sen11.l de guerra de Pernambuco o ~ju-
aoroso t.ratacuento. dantG do director é um otficia.l reforlll.'.ldo ot·. 
- Perg-unt~ agora.: nii? .P!'S:licou V· Ex . uma houorll.rio. 
arbitrariedade. um<t zn1ust1ça , ch;iruaodo do'.l ) 

' ffi · l d O Sa. Ai'FONSO PE:>:>A (minist1·0 da, giterra : provinda onde se acha:'ª este o eia <1.ntes _e 
concluido o tempo da licença? Houve ou nao - Fui en que o nomeei ·~ 
precipitação Do scto? O Sa. Esc1.uc:-;ott E T . .rnx.w: - !lfas con-

O Sa. AF~"ONSO P E :-;:>A (ministi·o rlr.t giicrra)· serva·~>. e porque? Por mr.fü·os mera.mente pa
litices . dà um aparte . 

o SR. EsCRAG~OLLB T.w~.w :-Mas V. Ex. O SR. An··o:s;;o : ':i:::s:sA (minist ·o d;af1rierr a.): 
· ·' - Nc1u sei a que 11ol i tic:;\ pertence esse offi-que~ colloc"r-se supenor. <i. ?Pinili~ "'ª jun~ 

mediCll. '? Então tenh;1. ruais direcla ingerenc1a cial. · 
no seio dessa co.11miss:io : decida P•>r um :wiso O SR. EscR.\G:SOt.1..i; T.w~AY : - E' muito ti
que e~se official não estã. do >n~e, que ello esta gaüil :i familia dos lo?ües : ,:, nm l<liiosin 110. 
de plena saude e não precis:i. de tratamento (Riso. ) 
al:;um. { A1.ar1cs.) (,ifo. ,J,11;crsos apw·!t:s.) 

O Sn.. An·<>::\SO PE::>!>.\ (ministra da !/Herra) Pet·lllittu-nte cnt,'to 0 nol.re nlini.stro <1uo l he 
d:i. Unt aparte . avive :i. ll\Cl\lüri:i. f!l\G lho Cot:.l 1·el)cl1l1! neste 

o Sa. EscR.\G::\01.Ll: T .• t: :-; • .\.Y - Est:i V. Ex. lllOlllento . 
engan:i.do. Esse official. teve licença . pa~n se L"m otficfal do cst..~clo-w:iior de ar ti11L1ria di-
tratar fôi·a da co.-te e ÍOL p:i.~" a p1·onncl>' de ri),·iti a v. E:-.: . .. 
Santa Cathar inu. Cassou-se-lhe "licen ça a ntes 
de ter minada; foi chamado logo ;, córtc, sujeito O_ Sr.. An•o:-;~o Pz :->XA (.ii inistra da f/ttetru.) : 
R esse incomrnodo que bl lvcz lhe a;;~'l'amu os - E eu nom·J01·0 pa~a o Par.i. Elia l~diu-me 
seus soffrimento~. em via de 1nelbora,; ou resta- um Jogar qu•: estava occup:\dO, e eu dei-lhe um 
uelecimento. ,\ junta med ic;i declar.l·O nom- que estav~ vago. 
n:en te doent~. O facto e es$e; n1io pode se · con~ 1 o SR. Esc1v.G::>OLLE TAi:::\.\Y : - Pcrmitta
tes~do. Y.Ex. de·1 ~uvido~ f<tCCis a i 11forma_çõe~ me, repito, que :1judc a me1uoria . 
de rnteress'"-<ios. Alem de mostr.i.r asse deseJO <le 0 ol!icial foi ter com V E:s:. e d isse : « Eu 
i~~edir a cabala. <la ~a-rte cios cidadãos quo ailO 1 sou d~ cst.-i•lo-m<Jior dõ ;irtil h11ri~ ; vi;n do Su~, 
~ll1t:i.res . o que fiz ~OI \Or[l.'\.r b_e 1~\ r1tent! e~Sa ond e Cl\.Cl'Ci um 1<1g(lr de lent~ ll>t escol .i. IUI• 
d1tferell.ça Ps~;i.?0lec1d:i pelo mm1s.ro da ,.,11errn lital'" tl!nho um pai oetogena r1o em Pernaru
on tr~ um ol~c.u.1.I qlle t1·abalh:w:l ~m favor do l lrnco'. 0 desejar.~ ir \'i \•er al~um tempo em sna 
c:u1d1dato Oh~c1r:i. e outros '1!1~ ca.J:\la:.am ~rn 1 companhia. o carf>º uo °'!"ndautC> do arsanal de 
f:~yor do cand1d:1to '.\ln.ira. ;\ln c qua cst.1 prm • p;uerr:i. cs•.:l occur•:ido il egal weute. Pe;;o a 
c1palmenlo a o .i1sa. da n11nha. l'Cnoura, do 1· 9· \ ' F . 111• mo uomêo p 1ra e~Le lo,.ar. " 

d . )' J d . d l 't 1 •• x. y • . - " 
paro e P'lrc1:l 1 .. r, e 1n o!' n. . ., l l>i•S'' \' . Ex. : ,. ~:i•i ross•, . ~ 

Porr1u1: ni!o ra•so11 S- F.x. a todos 'l 11ccn.;.a : , · . 
S r . pr~idente, V. E\;. ve COll\ O a minori:L 1 o Sll. :\J'o .. :ss o P~:S:S.\ ( .ni<Lislra rfo !l_u~r,.a): 

conaerva.fora te111 cl:i.mado cônlr:l · e•le desvio • - E p.; rqlle ·' ellc ~ não a oatro 1 Ha\'\:L uma 
dos ofiiciaes das sua~ funcções legaeg, a chando- 1 vaga. no Pará. e para Ia o nomeei. 
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O ~1t. E$c1au:--OLLJ? T.ws.u· : - )fas como é 1 lí•lo, precbo aLtcndel-as ~; mas os outros, que 
•[UO v. Ex .. ~onscua irreg:!l"r?lentc cotuO ajn- não Yioram po1•que em tempo souberam ache
clan tc do ar.ena! 'tuem Dt\O púde occupar esse g"w-sc a boa arvo1•0, c~~es continuam nas com-
cargo ? . missues ora que serviam. 

S1·. p1·cs1dentc, tio recente cletel'minaçiio do • . . . . . 
actual :)r. mínistL·o da gu~rra osi.11o officiaeg de <? Sn.. Ano:...~o Pin:-;:-;,~ (1tHmstr~ da guer·,·a): 
ínfantal'i:i. po~tos :\ disposi~.;i.o elo p1•e5ldcnte das -\ · Ex. esta fallnndo pJr conJecturas; não 
.Hag.Jas e ela Parahyb;i, simples alferes. teru nenhum fundamento. 

O Sn. A11Fo:-;so P:i;:cc, (minis: to aa giierra): O SR. Esctum;or.u: T~?~'-~~ :-:Não, .senhor ; 
-Hei ele de explicar isto :i, y. Ex. IJO~o apontar. fa.ctos. Ahas n:rn sao con.iectm•as, 

o Sr... E5cruo:"oLLE TAcxw:-Não pude c:t
lllic~r satisfactoriamcnte, pois. V. E.:;;. o que 
faz e augmcntat' a dcsorg:i.mzaçilo 1mmensa 
cm qno ,.a.i o pob:e exc1·dto lmtr.ileiro. Na~ 
Al:.goas li est:i o ajud,•nte de ordens da presi· 
doncís, nm simples tenente de infanlo.
l"Íct, a fazer e o. de~fai<'.t' como si f:m:1. a. au
tr>ridade supre111a militar daquelb província. 
Tenho tido repetidas queixas. 

Quando p1•onnucici o mett primeiro diseut•so, 
crn.cine, com~ jà disso, at!''Ci uma bol!lba, c11jos 
esttlh.:i.i;.os. dispersos ª'lllI e acoH, fo1·am ferir ,~ 
alg-un3 cam:i1·ad:is irnrns a collog-11:;, V. E~. 
como ~1ue se possu~u do receios e expediu 01·dcn$ 
clll d11•crso~ sentidos afim de qttc os olficiaes 
fossem retirados chs commissues inclcbitas em 
•1ue se achnsseru o oegnisscm p:i.1·a os seus 
corpos. 

O Su. Go)ms DF. C.\srrto :-Estnvn ainda no 
periodo dt\ virgindade. (Riso.) 

O Su. Esc1ur~:--or.LE TAUN~Y:-l\fas, senhores, 
o resultado foi t-.n1i to sín gub.1· ; p~ulecei·am sim
plesmon to ariuelles c1uo nilo tinham bons p;i.
dl'inhos. 

O SR. Ar·mxso P.e:ix,\ (mini31>·0 da (fUerra): 
:- Xao n.poia<lo; Y. Ex. não ó capaz de provar 
isto. 

O Sn. EscnAr.:-;or,r,E :rAu:>.\Y:-Po:· exemplo, 
o majo1· Leite C:istro, officíal muito rfütíncto ... 

O Sn. ArFox~o PEx:x,t (miliisti·o ela !JHCi'i-11): 

- V. Ex. accuso11·me 3q_11i por n?io mand;:1.r 
fiscalisrr.r o co1•po do Parà; declinou ate o nome 
clcssc offici~l. 

O Sn. EscnAGXOI.t.E T.\mu• :-,- Perdóc-mc; 
fallei d,i falla elo fücal natiuello corpo de ;i.rti
lh:i1•i:1. 

O Su, Awo:-;so PE:'i:X.I. (ministro da gne;·i·a) 
dl um aparte. 

O Sn. Esci:t.<G:"OUll TAu:s-.1.Y: - Ouça-me 
Y. Ex.; esse offic::i.1 foi chamaJo repentin:i
mcnte tt cô1·tc. ''º passo 'l1lê outros em iden
ticas circumst:cncias fie.aram nas commissões 
em que se ·achM·am. 

Censuro que ordens destas não soj.am geraes; 
que V. fü:;. ufío se sintl\ com encrgi<> e pulso 
IJas t.an tes po.ra p0r as cousas nos seus ~cY iilos 
termos. Apeg.ar-so, porém, no discurso que 
pronunciei pari\ justifi~u1· netos p:irciaes é o 
<jlle eu não posso o.dmitti1•. 

V. E:-:. muito g-eitoso.mcnte cst:l. querendo 
deixar-mo cm nü sicuação. 

Esse gcito, pm·ém, nilo assenta om um mi
nistro 1le estado. A·quelLes que vem po.ra d a 
chmnado de V. Ex. e por não tet·cm llons p:i
,jrinhus, a estes cksculpn-sc V. E:!:. dizcnclo: 
<1. Fulano íe1. na tribun11 accus:<çl>es Msse scn-

v. I.-4 

pois estou ato e1~11ndo nomes. O meu jt. serviu 
a V. Ex., como desculpa. 

.o Srr. AFPO:>sO Pp;:-;:-;,\ (i;iinisti-o d•x !ft\cri-et) 
da um apa1·te. 

O S"n.. EsCIL\G:-;01,L-z TAu);.\Y:-0 que e.;;tra
nl:o e não pos.;;o d~ixar elo censurar é essa ap

. p~1caçiio. parci:J.l da detm•mi~~es, EJ_ue ni:il Fº
dw.m ~ei:i:ar de ser ge;aes. S1 V. Ex. não pre
tende mconunocbr a nrnguem e mant<lr esse~ of
ficiaes nas commíssões em que irrogul:wmente 
se açham, então níio Jê ouYidos a> noc,sns obser
rnçiics, :i.ssuma com fram1ueza essa responsa
bilidade ; mas, 8i prntende, como de'l"e. tom!tl
as. et~l con~ideraçilo a ?o~ de ser\·iço pt:blico, 
seJa inlle:uvel e sem distrncção faç~ justiça. 

O Sa. A:;:~tUDll Fmu~rnA:-V. Ex. peide do
f~nder-se atu·J.nclo a culpa sobro o Si·. mi
nistro, 

O Sr.. Esca.w:>OLT.Il TAUXAY:-E' o (iuc fa~.o. 
Então V. Ex. pcns" <111c já uílo dis3e isso a. 
aiguns que se me queix~l'am ? 

Tu<lo isto, Sr. presi<lente, leva-me mo.is 
umu. vez a_ 11sa.r de ul!la franqueza,que me desa
ST<J.Lb. a mun mesmo, mas o nobrn ministrn da· 
guet'l'•t não está nad:i. preparado para o cargo 
q11e occupa .... 

o Su. AFFOXSO PJ!N:OU (m.inio'tl"O da ouei·m): 
-:'-Ião serei ou quGm conteste" Y. E:t. 

O Sn. EscRAG:S:OLL"e TAu:oiAY:- •••• nilo de
Yet«l nunc>l. ter acoit:1cla essa past.1, senda aliás 
digno da posição polos seus morecirnentos. 
S. Ex. ti um distincto libernl, ô pessoa de im
portancia na sa:i proYinc ia (apoirtc/os), sera um 
cnractGr muito nobre e o é .. , 

O Sn.. Vnmu DE AxoR.\DE:-E' muito dis
tin.:to. (itpoiaclos.) 

O S11.. TAUx.w :-.•.• m~s p:i.ra. bem de todo~ 
e va~1 t.&$~m d:' Mçiio cu dcsojMo. vcl-o em 
outro nnm.~ter10 que não o da guerra, o qual 
re'lncr eners-ia csp<lcial, sobretudo nas condi
ções presentes. 

Estamos, senhores, em circumstancias muito 
pouco lisong-ciras, e acredito um dever patrio
tico acoi·do.r desta tl'ibuna o pníz do letbargo 
cm que $C acha. (AJJoiaclos.) Vivemos jã amea. 
çatlos e sob a pressão <le uma imminoncía. gra
vissima. A in1prensa começn. a occupa1·-se com 
o assumpto. 

O Sn. DuQux-EsmAD.1. TE!XEm.1. :~T:t ades
organb~ação elo exercito cst:~ impressionando a 
impl'cns:i. ! 

O S1:t. E:;c1.UG:XOLr.E T.wx.w:-E' exs.etc. 
V. E:s:. sabo, Sr. presidente, que no nosso 

paii est.~s questões lllilitares não são tratadas 
com rt·cdilccção ; ha certa relut.'1.ncia iuuafo. ; 
não é da inüole br[l.zileira o amoi· as armas ; 
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·----
111:1..[i. si não u •s pree:w~1·mn·: cm ~empo, si não Q $u. EscR.\G~OLLE T.'!;cu.Y :-Niici é que$tãO 
\'enccrmos e-;s~ !'Opugn~ncí:c, c:w1i1~h:ll'Omos ás d·~ emen<hs: peço :i. atlên<;ifa dos meus noà.'es 
L:eg;::i.s p~w~i. nin Yi~:·dc1 ií!i1·0 abysu10 .. ;~i l~rt ~eu~do coll~gas. 1\ <1uest.ão é d~ssa. inftui~ão {!UeL·gica., 
retnw1,on nu1:. 'l'OZ elo'!uente, ·.~htm,i:i.d.i per p1·0- desse llui<lo. \'a.1(!nte, >iülicador. prol!lpto sem
,·idencius p1•01.iptas rnr.• que uni di.c n;\O t~nh:t- ' pre e de todt)S sentido, que torn de p·•rtfr da pri-
1110~ de hr.1onla1· o J.e$me111b1•,ttnent-0 •lo 11nperio. ineira autoúdl'<le do excl'Cito e >ig-orar •.. (Uru
:\~o podemos cstat· em co11t~rupla.;:1io diante dos ::am-se ;nuito.~ apai-tes .) 
fadns sc1n t·)mar111os :ilguiu:i~ 'ne·.licfo.s p1•e\·en- o Sn. Pn.&5nm~n: :-AtL<lnçíio ! Peço a~JS 
ti\'as. (..1J''i"tdu$.) nobres dep11tarlos q_ue tornern suas not:i.s para 

O Sn. DuQl'E-R>TUAo,, Tf:1xr:n:.\:-?\un<'~· a dopois falhrem. 
tlnsorg-anir."çlio milífar <'hN!·on ao c-rd.11 em •pe O SR. EscIL\G:-.'Ol.Lil TAU:iAY :-E' yerdade, 
lioje ~e acha. ~ ~ Sr. presidente; estou perdendo a \'02 e o fo-

0 SR. R\TISBOXA :- Xe~u ~ntes <l;i. ;.:"!Wrro. lego. tendo <JUe domina? esse fogo cruzado de 
do Parag-uay, quando não Linh.:mos 5.000 apartes. que não deixam terminar o· que quoro 
homens ? · dizei·. 

o Sa. DoQut:-Esm.\!lA T}::x.i::rn .. , :-Estamos Dizia eu 11ue não enxergo no nobre ministro 
em pcio:· estnd~. da. guerra. nem sequer forças physicas para 

arcar com as iuuuensas diMfoulun.des. caso qui
(Ha oiit ,·os aptu-tcs.) zosse pôr ol'deru ás cousas da sua pasLa. e cor
o SR. P1rns1Dr.:o;TE :-Atten~ão ! Qnem tem t•\l' o~ abusos, supprimindo tambem des]'.iezas 

a pa.lan:>. e o Sr. dé>pnt.c-irlo Taunny.. Íll\1teis. Para t;.nto ser-lhe-iam necessa1•ios 

O SR. E~CRAGXOL~.E Lu:s.\Y'.-~ã0 podêmos 
estar pe~<lenrlo telllJ..lO· An.tes do H.i:üs, antes 
:i.tú de t,d1Jptarrnos melho··an1entos, çonvóm 
sabGr de quo modo obteremos gente par:i reno
var o posso:i.l 'I :1c nos \11.i fo.lta ndo cíl.da Y02 
~nais. Não teuws sold;1d.·s. nen1 o ~oYertl.O saln) 
como os conseguir. Isto é 'JllO e gr,\Y(!. 

O Sn. Ft.nrsliOSA <1à um apa.rte. 

O Sn. Escr1Al.);<lLT,l'; TAC:i".\Y:-Sãoase~ern:i.s 
ret~lüçõcs. Estt1mos tal\'~z em YcSpe1.,1s <la 
uma. crise nmito s<i1•ia. e não temoH solrhd.>s. 
e por culpa s6 <lo ;;o•erno. · 

O Sn. RA:IsBo~:.1. rl:i. :u,1 t\f':J.~te. 
o Sr.-. Esc-n.\G:-."Ol,T.l: r.~t::-.".\Y :-Qu~ndo <C dc

cl::rrou :1. g-u •rra d:) P~1r.ign:i..;r vigo:aYa a. lei do 
l'ec1•tlt'\Q1Cnt~ forç.vlo. t'odi:1-se lrrn•:M 111ão <la 
1·iolencia p:~t·a tt<!.jlâl'tl' soldado$.' . 

o s.~. Dt.:'1Ur:-Esnu u.\ TE1x1,m,\:-E h:\\·i:\ 
m:i.is discipli:1:1, 

O S11. Escac1Gx1•r.u; T,1.i:;:>AY:- ..• mas hoje 
n~m Sel1Ur.r te.,ws ist·.1 (.-lf!uirrrlos .) C·•rno é 
quo h:weru•is de i1· buscai· !Nl!LC, j:i que niio .5c 
quer dar applico.ç>1o ,; exedlente lei de l874 ! 

O Sr.. S1•r~N>I.A - Fir.emos >\ .~·t\cr1•a <lo Pa
r agu,1y con1 ;:"rande nmn~ro •le \"•)lunt:\ri()s. 

muitos mezes de llm trabalho insano, aates de 
conllecer bem o mecanismo das noSl!aB insti
tuições militares e dar justo reme:l.io âquillo 
que o reclama, prompt:i e decísi"º· 

As cousas cial"'a mim e~lão tomando tal vulto 
qn c en c1nízera ver nas pastn.s da. gnorrn e d11. 
marinha, niio politicos. 111as offi.ciaes do officio 
(apa«tes), homens entendidos ?la materh\ e cê
gos n:c política. Si quPrem. :i.pont 11·~i nomes. 
Estou certo !\e que Ullli'I. 011 outra ,·ez.esse e~pe
·;iento d:wiu. oons fructoa. (.4pai·tes.) 

O Sa. Go~lE~ DE CAsrno: - A questão ó 
qttorer. 

O Sn. EscR.\Gxor.L1' T,n;:uY :-Não é q•ierer, 
é saber. e o nob<'(I ministl'O, pe1.:i.-1)HJ dizei-o, 
lliío pôde su.her o •rie ·c,1! pelo o:s:~r~ito. Alêm 
disso e. naturalmente d'3sa•:imndo. 

() Srt. G::m·;s or. C.\STWl :-Xão o J\bsoh·o pehi. 
innl)ceneia, •iHc s:'1Je, e s:1Lc mr1ito: a qnest!io 
6 que1·e1· 

O Sr. EscRMXOLT.'E T.,i;xH :-;\ questão é 
q ue o nobre 'ninistro t'\mbcm est.i. iire~o por 
muit:1s cad•~as. por mllitn~ contemp:açiles. 
(JI HÍtos <1paYtas .) 

O Sit. P1u;s1oi,:~TE :-Paço aos Do!>:es depu
tiW.os •iue to111Ga1 s11a.s notas !lera depois res
por1derem, si !jUizerom. 

O Sn. I':s~~"~<'lx<•i.LE T.n.:x.w : - Sr. p"resi- 0 S ,_. T <- • 
d d . 1 R. i.:.scLUc•x:Jl.LE AUlU.Y :-.)r. pres1-ente; a g:10rra o ,•:i.ru.gu:<y e um e'emp o. 'JUC 1 • 
não pórle ser· tes.zido eomo con<:>lndcnt~. ( eute, e~tes apartes ate certo ponto mG são li-

- , songeiros (a!1niados,) l•ois mostr;\m qrre a ma-
. 9 Parag-•1;1'>· eouuuct!eu o .~·1·an~s ri1· ·o '1e Le1·.a. que estou agitando s·Jscita inquietação e 
oe1xar o B:•a:~il p~ ·p;11·ar o .s~u csercno; ,fo,1-lhc desejos em t"<!Q:l um de' lllauifosta~ ·~sua o~li
tem;io l.ia$ .. ~ nte Jl!l.ra tro.nsiu:•a1_ar os re1·1·1~t.a.s cm , nião (aJ!oiarlus IJ «pm·tes) .. , 
~ol~ados. e ess~ foi 11m ti.os m:uores. servi<;,)S do o Sa. Pm>SIDE:>"TE :-V. E:s:.. tem visto que 
0.minenle geiior:.i_Osoi·,o ; mas h·)JC se muà:i- estou ct1:i.m:mdo constantemente a Mtenção dos 
riam ess"-S .~~n~1çoes, se11do <le i·iu1!.age~n l~:l.1'a honrados deputados. Tenho-lhes p1.:dido que 
os nossos rn1m1~().s sabctem a.pr•wertar :i iin- t t d d · · · r 
ross!bilidade .~eu organizal'mos (fül pvuco tempo amem suas u? :i.~e e re~pon am epo1s, s1 ,JU -
um b:l!u e nnm·~r,ls~ P.'erdlo . g:ir0rn con;·emcin . 

E' . ~ ·~ · O Sn. EsonAG:i"OLLE 'TA1'~AY :- ... mas não 
·, por 1sL,1, :->:·. pr~s1"'ente, q"'º di~a com JlO.ss:i dei~ar d.e queixar-tue, poqu~ rllinha voz 

~~rl" <l•.1rern ;'.o nobr~ minist;·o da guerra que va1 p •UCó a pO:lco descendo dei diapasão, e aqui 
nao V~JO S. bx · co:u r·ss•t 11iasc:üat11ra p~epa- só é l\t~cndido e on ·:ido 11uando se :,;-rita. 
radn iiar:i. r~or~"nizal' o nosso eie<·âto. Prec:so ~~gora tocar €m tres t>ontos que. me 

O Sn. Es1·1:-:-oor,,\ ;-.\prcsimte u:na c;nend'1. p:irecern de nmil'.I gravi<hd~, embora não deixe 
aui.;rnent:rndo a força.. (A.p<0·!~.<.) de a ter o que já deisei rfüo. \Apoiados,) 
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Quando. S1·. presicl<.mlQ, fi2 alguns rcpa:·os 
sobr(} a 110m.:a~Jo de n:n olücial d•i exercico 
aliás digno.par:> ir c0mprar armamento na Eu: 
rapa, não sabia que tinhr. d(} vir novamente ,í, 
t~ibuna produz.r factos que <iinda fortalecem 
as minhas primeir;lS ceJJsuras. 

i'la verda-le, Sr. presidente, o modo por que 
está-se procedendo a e$sa compra pa1·ccc-mc 
não ser reg11L\r, qu;1.ndo fóra de dcscjcJ.r. 

V. E:s:. vai Yêl' e1n <JU0 posição ditficilima 
ficou collocado o nobr~ Sr. ex-nrinistl'o da 
guerra, e cm que posiç>io difficil aind<1 se a~ ha 
collocado o illustrc successo~· de S. Ex. 

O caso é grave, muit' g~ave, pois impo~ta 
cm centenas de contos de réis, 

VozEs :- Milhares de contos. 

O S1t EscnAGXOLLE l'AUXAY - Púde snbir 
a milhare~. )fas. se>ihoros. cm vist;i, ele i.aes 
a.pprehen~iJes muito jus1;1s e natm·aes, m:.mdou 
o governo :1ass:1do p1·oc~de1· i comptJ. de ai·ma
mentos em q u:J.ntidade consid~i·:wel. Ci-cio que 
só om peças de artilh~ria são 108, cada uma 
das qua.es cuslar.t bons pares de comtos. 

O Sn. AFro:-;so PENXA (min1:stro ria guerrti): I 
-Não apoi~do. 

O SR. EscR.lGXOLLB T.tn·.n- :-V. Ex. podedt 
30 certo diu1•-nos o preço '! 

Yeja. agora acamara a importancia do arma
mento que so vo.i compmt' (lG) : 

Pm·a tl a;-tilharia 

iOOO espadas. 
108 c1mhôes Krupp. 
i08 ca.rros de munição com os Nspectivos 

repa1·os. 
9 reparos ~ompletos sooresai<,ntes. 
200 tiros. 
1 metralhadora. ?for.tenfelt. 

~i?~ham sido .J•i ~cp1~lli_dos peb. {.:Om :a.is~ão) pe
dindo au IhJlll'e 11iin:sti··:• d.1 guerra •iue app~o~ 
vasse o seu p~·ocedittrnnto. 

() •1•1e fez S. E~. ? App1·ovo ·~ essc1 comp:·.1 ? 
(Apartes <los Sr;. F,·anhl in Do,·ia G i;iin.istr& 
ela fJtierra.) • 

~:m todo o easo estão Qa n1\o comprad_s os 
:l. .QÜÜ l'ewoh·or$ do syste111a Gfr;ir·rl ! E' o· <1ne 
precis~ttrnJs saiJcr co111 tOd:l. " certeza. O (!~<e, 
porern, ni'io iiadece d mida é 'iue aq 11elle orli.::ial, 
<JLte pertence comtudo '1 coinmissào ele tnelho
ra1nentu~ e atpi de·,•era ter ucomp:inh:i.d0 
a.quelL\s experiencias que foram eontr:i.rias :l. 

Girard, n:>. Eul'opa pensJu e obrou de modo con- • 
t1·ar>o "-~1udh pro\'a l'eita por pt···fhsionaes 
d'a.qui, cornpetentissimos. e portanto os des~iu
tourou complet;omente. 

O que ~ei positiY:i;nenle é que os papeis re
lativos á approv-,1çfo da tal compra o;.i intenç;1o 
da comp1•:i. ,rnd:i.ra111 gyrando. , . 

O Sn. Go)JES DE C.1sTRO : - :\'iio se tl'at:wn 
de Girard ?- (Riso.) 

O Sa. Esc.UG:\OLT.E T.1.t::>:A>: - E' Ya~·d:i.;le. 
A cou1missão d~ melhoramentos insistiu no 
aon primeiro p:1recer e consta-me que o c1ual'tcl
mes~re gcnet·:ü fôra de opinião que se cat·1·c
gasse ess(l compru soiJru o official, Lornando-o 
imwediat;\mento respon&wel dos dinO.eiros des
pendidos. 

Preciso, a>sim como a ca1uara e o paiz, que 
o nobre ministro da guer1·a venh:i. dfaer-nos t• 
ttue resolveu a esse respeito, o qite ha, o que 
pretende fazer. (A.partes dos Srs. miniswo 
da. guerra e Fnmhlin Da;·ia li q<'c o orador 
tesponde.) 

Entil:o a l'e~p<.m~:i.bilidade cahe sobt•e ~Sr. mi
llistro actual '/ (.4.ptwtes.) Não ouço. O que todos 
de~ej:ullOS saber e porque $e compt'.'ll"at:ll i .500 
rewolrers Gírard, quando a ccmmis,ão opinava 
que se. comprassem rewolv~rs ?!Iauser. Já se 
~!\'ectuou essa compl'EL Giral·d ~ 

4000 espada$. 
3000 rc w olvel's 

Aindn !'la.is: aquella co1nmissão composta, 
co!llo eujl disse.de offici"esillustr'1dos e muito 

do sy~tem:.i. ~bu~eL', rle entendidos m1 especialidade, foi d0 parecei· <[UB 
so se cumpr;\ssem rewolvers ;\lauscr: entre
t1nto o dolGg:\do do gov~1·no Cúl'!ltiletou :i. 

l1uport:i em centenas e eenten:is ele contos do compra tomando 3.000 rewoh-ers :\:,g·nnt. 

iO,mmS. . 
i500 dHos, id<JUl irlc:u , de 9,ruru. 

réis. l'Ngunlo :1 \'. !~;:.: Foi essa lypo prtkfa-
Poi,. bem, Sr. prQ$(dent~, :. conuniss1.ío Jo iueule ci:pei·irn~ntad.i pelo ~ommissfiD J.; m"

melhoramcntua do o:i:.;rdto, dopois de muita~ lhor~menios 'I Como e <1ue um uu;co menibt·o 
e:1:periencias, determinou q_u~ o dde~·r.do do dos~~ ~ommiss:1o julgou-se :LUl0rizaào :t tom:i.r 
govc~no, o official enc3rrúg:ido (fo~sas con1p~:u, sobr" s i t:tm.~nha ras,ions.~bilidadc de oncmJtr,1 
u.dquirissc :-1rummen\os de um delerminado :i opi11i:io d<) todos os sCud r.olle5as '! 
syste.ma, imlica11do os autores e apontamlo ato ' :\lleg::wá q•1c é systelfüt tn:i:8 perfeito, tyr•u 
diversas modificações~ exigir 1tas ;1~mns que adoplado 111) exercit1~ bolg·:d N:ida l'º'SO dizer a 
se t;oriam de eompra.r. . respeito. mas ;1ergunta.~ei si foi experimentado 

Porém, o que se soube :l.gora com muito na- o rew,•h·er _ Abbo.die que pll.rece offorocer rnais 
tur::i.l sorpre-l:i. e e~tran!107.a., ~que esse <l.elegadn vant>igens '{ f)epois, senhores. nesta gravis
tem usado de uma s.uto;·ização a mais lato. pos- simo. qne3t;b <lo escolha do armamento, cnt!n 
sive1, como si estivesse revestiuo de poderes naç;io deve at.tender para a indolo <lo sou sol-
diacricionai'ios. do.do, o grau de instrucção que tern, os s'3us 

D,\-sc ahi um faclo rnaito ~ignifica.tivo. habito~ militares, etc., eircumHt'1nci:l.s mniL() 
A commissão de me!hora.me11tos, depois de valios(s e digna~ de cousideraçiio. Um" arn:;L 

varias prov::s no Campo Grande, recusou o !' excellente par:t a rapidez <lo tiro e dando muita 
re1,·olver Gi!'ard e determinou a compru de iusteza em alcance e direcção, iiae mãos de um 
4500rewoh·ers do svstema Mauser , 'soldado cnid::i.loso e instruid-1 prod'n opti.t.uos 

Cheg11do porém o ·otfü:ial :i Europa, fez acqui-1' rcs:inados • .i:nas na~ de outro que não se distin
siçto, eeg-undo consta,de i500 dos rewolvers que gue p-0r essas condições de zelo o instrucção, 



Chara dos Oepltados · lm(l'"esso em 29/0112015 15:06 . Página 20 de 25 

8es.<;i'io C'm 22 tio :\'fnio <le i 882 

jiQd~ toru~r-se em pouco ~.c:upo um instruu~cnto. 
m11t1l e 1111prest.wel, pots :1rp1ell:1s concl1~ões 
bn.list.ic:is dependem do rnec:imsmos complic:idos 
e de g rande dclic<ldew q 11c solf,·cm facil dosar
r:i.njo. 

• N:lo é ~o quei•ar Ler a melhor :wm:i elos 
c.~uipos de tiro e iuaucjccda por homous ins lrui
<los e <iue fa7.cm c:xpcricnd::ts de Ctll';1ctc1· scion
lifico. Necessario é dar :l. ess,J.:wma urna ~ppli
c:1\ãO mais lntu, umtl pr:J.Lica, como n de umn. 
c::tmp:mhn., que n1io são po5sivcis os cuidados 
ínhol'~ntes ilquclhs 111•onJ.~. A eoncliç:io de so-
1iclc7. no mec:\nismo, !iUO é inheo·onlc ti si111pli. 
cic!,1de das pe~:t5, dere 8Cr olha<b. r;oiu lllLÜLo 
cspcchl cui1l:u:to. sobretudo tendo o arm:imenlo 
que ser distribuitlo a ll'Op::t.s <1uc ufio pass:i.m o 
tempo a se P!·cpllrarcn1 par.,. a guerra, como 
:lCOlllCCO 11:1. J-.11t'Opa, Ollrlc· pn~lmnitm o e!>lCl"l
lis;uhr 11rincipio rl:t !'"'~ n.rma<la. 

l'"r.;l i;:Sso e \~Om f"..-l:úio :i LLmulcu o no$:;11 g-o
,·erno quallllo mandou a1lop L:1r a 1'.:n·alliua CÕ111-
1Jlain , cuj:> suliclcz é iaronl!!sLwel. c moora 
:;o1Jrc clla ap1·csc:nt:1sae o fuzil H.cmington ~1-
gumas \'::t.ntagens dcll:<ilw de outros pontos elo 
YÍSL'l, fuzil qne hqj~ arma o p Ot}llcno, mns dis
civlin:1<lo exercito da republica A1·gcntin:i., e 
fo i c:1:pori111cn tado no colciJ1~c rcco11tro, q uo nao 
b:it:ülrn., cm q11e tc\·e t :1o incspcnLdo desenlace 
a rc\•oh1ção cncabo~atfa pelo general Mitre. 

Depois de feitas estai> ol>scn ·ai;ões, que pel:t 
su:1 natm·cz:i sri11 mnito s<lri:i.s o at(\ g-t•,wcs, não 
insisli1·oi m clo fes:i qn11 "º fo z 1lM g-t'•>tific~ç~os 
1:on r.et!i1ln~ exccpeion:iloncntc :1 OESC offi<'i:d o ~o 
seu njt111nntc. Bast:1 a .. ci·csconl::\r •jUC alé111 <los 
llO\"O«cnto8 e tantos mil róis mcns:\cs, teve m:1i~ 
4:000$ de aju11a de ensto . O :.jutbnte, um ca
pitão, t.1mhc1u IO\'OU torlos OS seu vcncicncntos ·O 
Hmis 500$ de gr:itilic:cção especial e mnis I Olt 
2: 000$ de ajuda de custo. Isto Ludo é quo tr:i.z 
grn.nrlc rlesaJJimo . Para os :ifilh3.(los mui lo, 
t111lo nt6. Pn.m o.; qu.c n.1o têm padrinhos, o 
sorvi~o pesndo e d~onsobdor da fi!cir:i com 
p~.rcos vencimentos. Corta-se, qunntlo lrn YOll

Ln.dc tlc proteger. n liarba longo~ d:~ na~'ão, como 
:si 11i11gucm soffrcssc as dores de l'pcriu;:b liio 
l'~ll •J;;" e L;fo rcpcli•l:i . E •1ucm ô •1ttc SO)lfrc, 
:'r. pl'~:iidculú ·~ E. c1 l1"'"º tjl1 •~ l'ª~ª o;; ian .. 
I' :~ \<)> . 

.ILis t.uulJ'!JU d'Judc· proY(·tu tal ou 4111 :il r•}4 

~cntitunuto 1lc ulb"'""' co1npanhci1·os in<.:us, 
1•ítr1iuc é sempre pcHoso e rlc.sag-r:"favcl perder 
lJOUS 11ropilla.'S, sol,1•otutlo <tU:mdo )ia 1i:tL'.i Lutlo 
jl1 ~ tific:1.r c~~c iudifforcn lis1110 propi·io <lo l'ara-
1·tcr br~ziloit-<1 , Jirctond~ndo-se Ludo fazet• c'a
rni11•n.J'i:imcnlc . J\I:ts. senhores, c;;.~os h:i.hi tM rlo 
fa<'i l id:ltlc. 'J"º nfinnl nprow·ilnm :to.~ felir.es . 
h:(<J do o:> nslar nmi to ~nr.1. principnlmcn :.o nr. 
')t.10. diz i·ospcho MS 11<>g-o~ios cb m:trinhn. ,, 
dn g-nor;•a. (•tpoi-1clos .) 

\ ºcmos o !lelegntln <h <'XCl"•"ib fazc ntlcl <'Om
J•l'::t5 nlJiL1·:i.ri:1s. Pois bem, o mcsino pti:lc-sc 
•l izor cm rol:\~''º M do!cg:i.clo <ln mnrinhn. 
Qn:indo huje <>sl<i pror::t<lo que o lilelhol' moio 
rlc clefc;a contr.i. as lmrcas-Lorpedos, bt11·c:is ele 
'JUC :i. Republica Ar2"entin.'l tem uw :Lt'rn:\lllCnto 
•1uasi .:0111plcto, é "m~Lr:ilh;.dora Nordcnfeh. 
o delegado c:u Lourlres comprou o rcwoh·cr 
Hotdiliiss, que fci, sogundo cxpc1·i'311ci:1.s ir
rcc asl\·ei:> doclal'i.\do inforiol' no primai1•0, o 

tende n ser ;\b:i utlonado czu muitos p:i.iz"s cptc 
o h:t\·i:\m ado:it:tdo . 

O uob:·e 1Üinist~o <h m:irinh:i do,·e l ogo no 
como~o <lo seu lirocinio 1niniste: ial 111uit1 o 
muito :\tt()nde r p:l:>;\ o cs L:tll·) gr:wissimo !l:o. 
lll>S>~ :\l'llttub. lloic o :it·rn,n ncnl.o d:i Republica 
At·genti11;t cm l;;1r~;i,-lorpcdos é ci l•ttlo atê na~ 
l'Cl"i~l:ts m:tis ;~utori1.:td:t$ cl;i Enr\lp:t. 

E p0:·g1uito, 001110 é •1uc niio tonnmos provi
dencia> dbntc de unia \·errL<clcir:1 :1mc:c~ ;1 <'[Ue 
se não c~tti no <\l', Cõl:i i1elo inenos dcbn. ix,1 
d':1g1.1a prompt:t par;t fazer explosão 1 E q11nl 
o i.1cio <lc defesa con l~a ;1s barcas- torpedos ·i 

S:1o 1,l11ic:1.m0nte :i motralho1;\ Nordenfelt e o 
rcwo!rer !Iotchkiss, este co1~1tud•1 prov:id~1ncnLe 
"b:iixo <ln•rnclla . Pois bem. até agor:i i;ó so 
comp1•:n•:t111 oll!t\;; <lcs~a~ mcLr:\lhwlol·;i.s. 

O :-;1; . C.\:-;·r:\o ;- E" Hcpuhlic:• Argcutin:i 
lClll 108. 

O Sr,. E:,c1l.\<.:xn1 .1.J-: T AUXA Y : - O dolcgmlo 
cm Londres Lc·.-c 01·1lc111 para comprat• barc:is
lOL\''-'tlu~ e"'" mctl'alh,\dor;is No~dcnfclt. e com
prou cem rewoh-ers Hotd1kiss. l'or<JUCJ~ E"o ciuo 
cumpre ~a\Jermos. 

A ,·:mlagcm d:i. molr:\lhndor.~ Nordenfelt 
~obre Hotchkiss consiste p1·incip:llmen te 11:1 
simplicid,1do <lo rnach inisn10. que. scgllndo o 
p:i.reccr d:i. com<Hi;;slo portuguc~a. pôda s01· 
dcsm;i. ncliado e reco1111:osto crn m1iit0 pouco 
tempo, so m soc~orro de fcrramonL:ts. Além d i~s' 
f.l•ah:\lh:\ cm um s:j pbno no pnsso '1110 o on tro 
t o111 urn 1110 \·irncnt: > g·yl'.rilG.1r i_tJ, ele 1n•\nc it".'\ r1nc 
~i u111 olos c:i.nh0c.s dcss:t lll Cll':\lh:idor:t f<i r inn
tilisnclo. o s,·stca1n inte iro nffo fonccional':i 
lr.J.i;>, O C[t\O n:1o acontece COffi ;l. OUtl":J. nm1a, 
cnja rnpiüez do tirJ é tambcm malo1·. T0<bs 
essas razõc~ de supo:·ioridade const:im ele cxp•:
ricncins lllllito sCria.-s, e creio cplc jti fornrn :l:-;
sig-nnlndas entro n ô.; pClo5 officiacs que se dccli
c::un a ossa cs;icci:iliel:1.<le. Po:·11uo então nin·.1~ se 
~omp1':l Uotchlüss ? fün todo o easo :i. Í" 111ll<H:· 
ein wu1·iti111:\ <lo 111u11tlo, a lng·ln tct·1'!1.. arnn< os 
sens nnvios .:01n mctralha<lor!\.~ ~orclcu-fuH : " 
Vr.\11.;:1, <(110 a•.lopt;u·:i. j :i o 1·i:wob·c 1· HotchkiSs, 
csl:·, füz~ urlo c x11•; 1·irmcias :iliru·cJ.., 1·c;· si a COH• 

a~1·ra ou <h\ rrcft;t·euda üs ~or'.l'!ni'clt . E nús, 
qut) Linlmn1os a. escolha, \·arnu~ cu1urrai- é~n.i'L:t 
l<Hln lc o ar111 :omc nl•1 1111•: c:>ltt 5cnd• 1 r~pc ll iclo '! 

I'cn:. é 11uc 1i Hul;i·c 1 11 i11i~tro ,h 111:wi11lu; 
n:1u esteja prcsent•; pal'a J1os tlar al;;un1:i.~ in
ÍO t'm:.l~ucs , uw.s 11 º ~'º ao s uu collegn r1uc cm 
nosso 1101J1c c0111"crse ~om S. Ex. :i respeito. 

Nesse serviço rle tm·pcrlos esLMnos ;it.r.1.za<lis· 
si mos: cm nsl.:i.1!0 vcdndeir:i.men te emb1·,•on:irio. 
Os nor;~os rn~os s7ín qnnsi imp1·cst::wcis ... Dovrírns 
o f::·~1. il p•Hc r11ui to, a p;iellarnlo 1mrn. o patrio
lismo <.los sous li lhos, mas ost:i. em lc1•111os tk 
snc1·ilk:t:· :i tl1w da nossJ. brilh:mlo moc id:i<lo de 
111nri n h"", nos prim oiros CJnCOn trns com r1t1:\l<1'10t' 
dos no.>sos ri>inh. s. tlo noetc ou tio snl. 

As :ime:ic;.1s osliio no ar e nos não luwcmos 
de csl.'lr cafados <li:mle !h dcsorgani:i:açito <ptMi 
radie;\! dos nos~os sinip!cs meios de dcfos.1 , por 
11ue 11:1o é d:t nosst1 índole, o ~ss.i. j u!>tiç:i. nos 
e.ri a hi;;tori:i., insultarmos!! tomarmos;\ ini
l'iali\'à dtJ :lbC;tl'. 

lJi:;o o repito r1ue não :i.~bo o nobre deput."\do 
r.;ini~ tro rln g-1101"'ª bem <lotldo dsquolla fibr9 
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Scss.:tü cm 22 do ;un ;.-, de i882 2!) 

==========- - ------ - -· ======= ======= ======== 
pl'CCÍS;\ p:u·a reorg-aniz:ir o oxo1·r,iLo. <lotando-o l promo, n::i.d:\ m~nos o do g-cne;•ali~simo do no->so 
1his elomentos inclispcns;wois de ac<;.ilo. S. Ex. 1 cxCl'L'iLo . 
tcl'i J,~ ;i. von L:u:le, _isLo nit_o <1 11d.Jo, _111;.1s f~ll:i-1.ho o Si:. Axor,.wE Fwueuu:- V. Ex . dovÍt\ 
~ con~1:\nça cru s1 pro1:t·10, o pcJl' isso noio polo to!' feito effcctin a nomca ~io . 
rn~ut1r nos onL1·os ~onti:tllÇ"· . , ç . 

Experimenta, ah:i.5 como os , cus collcga~ do O ~R. ~\n-o;,;;;u 1:i>_:'XA (1iBst;·o do. 911.;,·;•a):-: 
g·nhinete, o desanimo <lo uma l '"s•asorn 1·apida Mas o IJ.Ue :1 expos1çao elo nobrn deputado não o 
polo iio<lor . (:l.po 'udoH ;t<!o (!JlDi(1tl1s.) Apcr.ut· 1 cxa~t:i. 
dtss) pudc1·1t j :i ter <lado lligm11:s 11:·o l'i<~c11cias O Sn. F.$ça:.Gxor.r.ll T.u;~A\': - Como, se• 
'iuc se rc11unrem r rompl:i.s o mLa tem s ido to- l nho1·0$ ·1 ofü\o cstà " falt:\ d() 0xacti\llío '/ Pc:r-
1m1das. g-auto .L camara: a pessoa nome:id~ por s. l~:i:. 

;'amo~:~ um facto qttc demonstra o f[U:lU \o o e~Lti. de posse úo logar qo.e Ih.e foi designildo? 
r..o»rc minLslro s ente-se dcsloc:ido o som :quclJ , Nào; e pJL'<[UC ~- •. 
energia 111tlispens:wcl cm uma pnst.-i como a da OS A... . p , . ( - -. ~ l . ) 
'"Uerrn. e >\cousa é muito scri,i. por:

1
uc :iffe"Lil. u . . Ho::;so _E:;:;,\ milH>t•. D r {I [ltle:i rti :-

g 'Jllll 11:1 do mais dfllic1t1lo e molindt·oso cm tdch Eu c:tphc1u•c1 ; nao na tal coullicto. 
or;;an i'~"<:"'º milit-"i', 1i di~ciplina. O· SR- E.>r;a.\GXOl.T.E T.\üXA\': - Doíxc-mo 

:i . Ex. no111cou, 1Jc1n ou m;d, 111;.1s ClHH :i l- V. E:;:. coutiuual'. 
gu n1:L Jll'C é· ipi~"~-iío, na \':Lg:t 1fo u n1 lng-al'<h os- l'Ol'ijU:} o co;m11a nd,!nle <la escoi:l não ihe deu 
cob pl'Cp:trnl:oria <luncxa :i 111iliLa.r. um" pc~soa pusso, iu1pug-n,rndo a li:?gali1fode tia nome:J.\.âo . 
..,l i à~ h;\\Jilit:uht pa:·:i. profc~sor iuteriuo do Pergunto uo'lamoate à canm.rn ; ha ou não ba 
l'rnucoz. eontlicto '! (A. poi.~r.ío; e apartes.) 

l..;wrad•\ o. pur~aria de nomea~~o e ~prosonl;c<b Si V. Ex . quizc: ontondct o r cgula.monlo 
ao commo.ndaatc da cscoh militar, clissc csto, c omo cutourlol! o cou1mandante di• escola, terã 
inlcl'i:ire tnndo 011 suppondo intc1·prehr bom o do recu;\l', com JH'CjlÜZO de sou prc:stigio pcs
rogubmon to miliL:i. r. «~ão emposso cs>o no- soal. (.ll 11i/0$ aiia1·1e:r. ) 
mc~do pot.,1110 h;t u 111 <1l'Ligo do regulamento 
11n~ mo d:i o direito de fa~~r css:ts substit1iiçõcs 
11;\ fa lta Olt no impedimcato dos pl'Ofosso
l'es. l1 

N:i. l'C L'<brl~ :15sim se c:<>primc o :t.l' t. GG llo 
rcgnh1uca l" de 17 do .Jan~iro rlo l8í•l, 1111 0 
cornl,in:itl•i com o :21.), s:ilr:i o <li1·eiln do~ ad
,i 11nlos e i·csg-mn·da um:i. <1:1S !JL'Cl'ogali1•:i.s m<ds 
irnporlnntes do commo.ndantc d:i. escola . 

Morrera o p1•ofos,or tlc fr:tnccz o :thi ó 'J llC 
entro om durirb, si fallcci111cnto ptxlc sc1· con
si<lcr:ulo falt.:i. on impe<limento, c1n:i.ndo llo fac to 
é coss;tç'1o ahsolnta de fnncçiíes . Jfol'S Oi•~ilia 
sr1lrit . 

O Sr,. ~\F:'·'.lXSO PE:o;:u (ministi'O àa. iJl!Cl'l·a.): 
- $i cu me convcncc.sse de rinc tinha. entendido 
mal o i·cgnbm~nt•J. não tClrb. a menor duvid:t 
i:m rect1,1r. Tenho a cor••g-em p1·ecis~ pa.ra is.;o, 
porr\uo n~o tenho \);tl':i. m11n !l. aitribtli~íio 1l:i. 
infa libiliclndo. Q11anclo orrar e ntc convencer 
e.lo Cl'l'O, nõ.o tel'Ci duvida. em corrigil-o. 

O Sn. E~çaAG:>:OLI.E TAUXAY: - Mas então· 
po~'111c 1lcix:~ cst:i. questão de p6'1 Por que aiu(h 
niio l'~CUOU ~ 

O Sn. :\}·foxso Pr:xxA (miaist;·o d(t !JUCJ'l'<i) : 
- .Ja disse 'l ug n c:qJOs[çi'iú do nobre <lcput:tcfo 
n!io é ex::cl.a. 

l'oréni , n:.itm·alraou te o cnmmnud1nlc p:\1'
licip:i.1·:1 e 0 governo j:i r.p\)royar~. ~ noulC>l~-:1o O Sn. Escn..\G:l<OJ.LE T.\UX.\ Y: - Poí~ hem, 
•I..> acljnnto quo snbstitnia :i'lucllc professo!', e oxplicj'tc-no;; isso.- O 11uc não pt•lc nog:ir ó que 
port't.ulo, h:wcda uma cxonct':L<;:io 1Jcpois de o 1>1'. llabcllo. nomcntlo po1· \', Ex. do~dc 2'J de 
mn:i. :ippl'O\'~<;:!o. :\liril. não cst:i rcgcutlo i1üCl'Í1t:uuon\c a cadoir:i. 

TcnlJ;L ou n:lo J'azão~ ~·..lr1_,1•uo 011 ._.01111114u1... 11.! fr.iuee7., pm·ip1c u ...:011uuautltL1ttc lla CS\!Ohl não 
•hnle, Q 1-:orl.il ,j •iuc o .;ontlid •J a1·rnott·!;C e csk~ l ht.: <1 1l11 f'l.l~-;'). 
aimfa rfc pc. O lllinisLro uri111!'011 1t1t1 Olll(ll'Cg'•lllo <1 ~1< •• \1:i:ox;w l 't:x:s.1(minisi1·u1/il !)!H:rmj: 
e () \!OIU111a1t11;:1ulc (LL C8l~ULL ri :io lhe tl':tt l\O~S '! . - .-\ iJHla n~Ü.> riCi'•lHl 0$ p~l [HÚS p:tra GLI dccifli r. 
islo desde o .Jia i:l,]c Abril, 1bta J;i. 11orl:tri,t il" o S:-: . Escn.~G:s<,LL1' T.UJXAY:- C:>u\o nrío 
H01t\caçii.o que lli\1) fo i cum1)rirb . ' y ic l':i.m? Basta um <lia de dcu1ci1'>t no cumpri-

Quo111 M sentiu oífondido ~•J l:l essas cluvid«S, meu to <lc uni:i. onlcrn que V. E,,;. euppõo uasoada 
1·ccoL':eu no1·:nucnto :io ministl'O, e tCl'C como n :i. lei par;1 11110 lwj:t 'lucbrmlo seu prestig io. 
rcsp:isla rprn o rlit·ei!.o •lc ínclicnçiio pcrtrrnci:t Agi.ira si \'. Ex, ,J~p c,is ele or,Jcnar a cxpe<liçiío 
a i> go;·m·no e cllc s ·1hc 1·ia !'n2c1·-sc obP.•lc~.c1·: l · 1 

l rb 11ML,l:•i:1. c:1t1·on ~111 ' ~n·1t ~ , \;cm. 
OllLl'CL:tllLO, ~Lij hn,in u'in LClll h::tl'i<l•) s~ u<;'.tl) 
n.lg-nrnn. e cont. inú:t 11;1. snbsl.itni~<io ~h r:tueii':i. O S1t. A:-;mun~: Fcc;or.:n~A :-Não tem r;t7.âo. O 
d'J fr.111 cc7. o s1il.1slitulo no••ien.to pelo co t\Hl.l"tt· :ic lo do n i l.1M ministL'O fui pc1· t'cil:11ncn~c leg:il · 
tl:tnLc. O Sr .. EsClL\G~ou.E TAliC\.\Y:-!lfas como ap-

Q,1crornos :tgor;\ sn.lJcr r111:>l n. intoni;.ão ilo, p i'O\·:ir:t cnl.1? S. Ex. ::i nonw:tção anter~or <[Lte 
ministro. F.star.i. S . Ex. con\'cncithl 1lo rp10 ~e <ler~~ qrcno ci.uc o 0011\m:incl:inte ?.fi\r!1:i.r:1. n.o 
<?rron, ou pelo contrario <iuc :lCCl'Lou '! gm i\nJ• n1>l!rC mu11stro d1zonclu q~c so dora Jª o prcc1~
l>-'1S as hypoth~ses <ecun.rà ; cm :tmbns fa.ri cb1mento lia v:l.ga do professor pelo seu subst1-
cffoctiv:t a sn:i rcsolnç::lo ~Tudo isso tem g-ranclc tuto natur~l. Qu'.11 :>. :c:· b~, pois, par~ :pagai• n. 
alcance, como a cmuara bo111 com11rchc1J<lo. dou:; :;nli'!tJLulos rntonnos ! 
( .11ioi,i•fo;;.) · 1) ;:;n.. ~1~1>:uoE 1:'1.;cuimu:- Como elles 11fio 

l!.~tão cm d~sf>lL•~ ()ulro tl:t\.(rP.nt·~ <llla.; aul<l· <!nsi.•.iam '~º mesnw tempo, u1n vai recebcudo 
ridude:,, unm ~las <JU!I C:S o~Úp!l o lo:;<W sll · :l tÚ <p1:t o outro ,·enha para o exercício do cargo. 
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30 Sessão em 22 de :"-raio de 1882 
+• •· - ·-· - - · -.·~-.-.-~":"::---·:-:;:--~:--:- :--:---:- :""":":"':':_-:.·_ 

O SR. Afi'ON30 PE:>;;A (miaistro da 9ue;·;·a): : :\.pe7.ar :l~ .autoriza:i:l opinião •le 1ne ,1s nohrc.~ 
- i\hi est . ~ r:olhz:as. !lão .'lei beu1 si no <.'0111.,1andanlo ass~5lO 
· o SR. A:>Dlt.\DF. 11ViUEllt-":- O comm;;ndantc : ou não indicar esses snhi;füutos .. e1u_<1U-'.lltO n:io 
não tem ra7.:to, repito . O a.cto do minis(ro é l. í~r decl;i1•;1do ybo1·10 o co1ic11rso. 11!.J1_caçüos que 
lega.l. sao r11mz11t•n1cad:1s ao nob~o mimstro para 

S E T - . serem ;\pp1•0\•adas . 
. ~ n. _' ~1~.\G:'\OLI.& __ \U~.:\Y :.--: Ent..'<o pe'.o.r O gcmer:1l Sorori;ino é liomaut m;ito pruclentc 

par.1 o m1ms.N que 11ao to.,\ p.1ru dcsculpa1 .\ 1 ~ sens"t" Por ""OS"·> n·í" ·r·. s .-.. . . . . f ·'d" , . d , l , d · l , .,.., _ , v . u ·.,. " • • v 1 1,1 usc1 .. 1r essa 
~u.1 rolu;:1 ao,aem.• e;;cu pu o roce1o<ooui:n . g-rnvedifü~uld:i.de. qlle o püc cm ccrt\l risco . 
der :1 e1. s à 'd 1· · · p t.o d' . ~ J' . . .. cm uv1 .1 uwa a .sJJa res1slcnew. mi :i.pi1ro-

or e~quan :ios _1z ::· ;x. •1ue os papeis rn<;>iu do 1,rop~io mir1 istro. 
não lhe nerain :i.inda a iuno ; mas :igo:·a a c:i.
mara em peso !abe d,i quc;tão, e decidi~« si .; 
preciso espe1·a1· mais in i'oi·mações · Tenho etu 
muit.'\ conta o general Sev1:r i11.nn ; rua> creio 
que elle oi.o andou bem . Devia ter d:i.do posse 
:io nouieado; i·eunido logo em se:,,>"Uid~ " congre
gaçào dos lentes, ap1·esen tlindo-llie o cas1:1, e, si 
~e visse apoiado, re~lamur com todo o respeito. 
mas com energia perante o governo. 

Não foi o que :i.coutec<m ; e desde Z!l de Abril 
anda o nomeado de um fado para o outro sem 
saber a c1uem recorre:·: si ~o ministro, cuja por
tnri;i ellc tem no bobo, si ~o co1mnand<tnte d"' 
escola, que a"\Jsolut:\tnente não o quer aceitar là 
iu escola militlr. Soffre com isso de r.erto, mas 
quetn o nomeou não Mffre n1enos em sua. auto
ridade. 

Espe1•0 que tudo ÍS8o tenha solução 11atisfa
tori11. Em todo o caso é griwe q, ue se esteja 
pas$3.ndo um facto destes no nusso pri1neiL·o 
ostõl belecimen to de iustrucção e discipliaa. mi
litar. Si o nobre ministro nao Sllstenk\1• o seu 
aclo, perdera rnuitu do seu prestigio ; mas. si o 
co1nmanda.nle ;"ór domittido, esteja V. Ex. c.erto 
de que :i. escola percle nm fonccion~rio muito 
digno. 

O Sn. A~·Po:-;so Pi;~:-a (minist.·o d« !J!<tn·<!): 
-\'. Ex. está figurando :is conso,\nencbs fn
nestas de mlz ron lliclo riue roa ruente mio 
ei:iste. 

ô Sa. EscR.\G:SOL1.1:: T.W:"XA y:-Oh'. :;c1\l1orcs, 
pois :r.in.da resta du\·irla no espirito de ~·- C::i:. ? 

O SR, -~ft'o:;so PE:s:'\.\ (núnistro ela r;1<er1·u): 
-Então espere V. Ei.. quo o confiicto se dê pt1ra 
pedir provideucias. 

O SL;. AYrox.so PF;~~·' (m.ínist 1·0 da r.uer,.a:: 
- .T:i vê 11L10 urio htL desobcdicncia. · 

il SP .. E .. ~clt.\G:SOl.LE TAtiX.\\" :- Oh! senho
res . Rdiro-nic à :tpp:•oy:ic;.;li dn nome:i~:;'.\o indi
cnda, e n:1o â seguod:i. ordel11 do Y. Ex. czne 
não foi cun1pr :rl:L :'\ão queira o ncbrc mini~tt·o 
tr:.l.er confusão ;J.,) espirito d:i cam:m1.. 

Sr. pre3idente, depois <ie feitas estas obscr
v:tç0es 0 indicadoa a $. Ex. ya.rios pontos em 
qae elle <l·m:: l'fr s..~tistitzer a noss:i curiosidade. 
afüJ posso rlei>Rr de ch.~rn&r " :•.ttenç;io .Jtt. 
c:iru:ira o do paii< ;i:Lr.i a s gr:.vissi1u:•s rornl:i
ções foit :ts j:i º'' imprens.i e fora de!b. ,, res
pdtc do Rio d:1. Pr.ita. Precis:imos quo o go
verno nos di(?a algum" cousa sobre os 01fici:1cs 
qlle for;illl fon<l:•c cc1lo11ia.s em tcr·reno litigioso 
e si le1·a;·:uu prac;us cm nu!:tGro sufficiente 
par:>. roj_)e lliren\ qut•l<1uct· :tggressii.o R milo 
arwad« . 

O Sn. AI'Fo:-;so Pi;::s:s.\ ( ;i 1. '11Ís(lo d a mici-;-a). 
-A~ coloni:IS não estão em ter reno litigioso, 
s.ttend:i. ao rehtorio do meu antecessor. 

O Sll. . EscaAGNOLLE T~u:-IAY: - EsU\o n!l 
J.ona do Cliapecó e do Chopim, ·e a c;ul'.ta.ra .s:<bo 
4ue a c1uestão ';ers;i. tv<la sob»e :t applic:u;.ão 
dos mesmos non1e$ a cous:i.s lil!rn divers.'\s, 
<111erendo os · "rgentinos que o f>eperyl,'ni<.ssti 
seja o Chapecó e o Santo Antonio. o Chapim, 
ao passo que nós mantemo$ a difforenç.;i. . Est.a
r!ío oss.t.S colonias pura cá do Chapccó e do 
Chopi111, contravertentes ll'l\ <lo outro, ou PM"' 
li ·1 No primeiro caso reLroced•~mos ; no sc
gunao :i zona é litig-ios.~ . (.4partes. ) 

O S1\. Gom:s D"E C.\onu, :- Foi urna imprn
denci:i. que ta1Ve7. aind:\ nos cnste c:•1·a. O Sn. E11CRAG:SOt.LE T.it::s:s.n :- Desde 3 de 

Abril. está Blle de pe, dat.'\ em que a part.-irin 
foi a_, resentada. e desrespeitada: \". Kt. nao O Su. AJ.'Fo:sso Pe:s:s\ (i;i :;ristro rfo rruc;•tr<): 
tem respoilta p:i.r:i. iato. O nollleado esti occti- - Foram estudos apenas. . . 
pando o seu bg;ir 1 Não cst:i O resto <rn j.i o O Sn. EscR,iG:so~r.E T.w:-·..i. ,. :- rifas estes es-
disse â sacir.Jade. Lembre-se V. Ex. da histo tudos. como csl.iio senlo levados, póde1n trazer 
ria da esehob. polyte,·hnica,que trouxe a dr:gr .11- conscq11encit1.S :unilo sórbs. 
gotade de um 1iiinistro, e :ts scenas deplora;·eis O nos <O dir«ito pa·ec~ claM, e basta. olhar 
que esta cíd:lde presenciou· parn um mappa. para conhece,· ,lti. q Llllslão. c\o 

O Sa. AFFo:sso PE:>:S.\ (min;st1·0 da. r111.cn·<t): Pepery- guass'.i pNfetem os a rgcntmos o Cha
- V. E>.., 11ue 6 lente da eseóh militar, não pecó, e ao S:into Ant:>nio o Chapim, Pº"CJªº• ;sto 
póde Ílgura · somelhaate hypothese. lhes daria uma zona Je tah·er. 200 le~uas qua.-

0 Sa. EscRAO='OLL.E T.\U:s.~·r : _ E note-se dradas de e'.\~ellenlC8 hervacs. :\las. ~enhorea. 
que alli 0 facto era de niuito menores conse- qt!audo \'ejo r ec11s:r.l'-Be 20 homens p:r.r:\ a conLi
quenciõl.S. (.4poiados e «ll<lrtes.) uuação dos lrab"lhos d:1. deinamiç.ã.<i de l imiLos 

com a rep11blica de \'enez11Pla, fa,~lo que foi ho.ic 
O ministro jultjou-se foritlo por uma obo-er- commento.d-1 µelo Jornal do Col<tmei-~io .• . 

vaçãornuito sens:i.ta do dfrector da polytechuica., 
que clle interpretou e 11mo censura. No c3 so O SR. Di:Qut::-E:sl'ltAD.\ TE1:i.:it11u :-Jâ chei:à-
vertente hs rosi&t,·ncia :i uma ord1Jlll. embou. môs a este extremo. 
~-.. resister.cia. pareça. baseada. cm um artigo 1 O Sn. EscRAG~oLu: T.~ o~.\ y :-... fico sol)rc
dº regulamento da. escola militar. (Aparte!.) sal t:ldo sobre o futuro d\l certas etimmisa~es 
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e sobre a solnç.ilo do11 negocios 1p1e l'llnos pen
dentes. 

O Sa. Escn.~c:-:0 1,r,p, T.~u:<A.Y : - Bem ; mas 
~ão questõ"s que se pr.,ndein intimau1ente. 

O Sa. G<•)!ES DE C.1.>TRC.: - O ministro da · ; Apoicvtos. ) 
gnerrn não podi<i recusar; o de estrungeiros ern O Sn. At'F1:<S'.) P:r.:s:s.\ (:minL~tro da rme;-ra ): 
o juiz da necessidade . - P.' COU$a cliver~:i. · 

O SR. Esc1u.Gxo1.Lm T.u:,.,-.n- :-?lfa$ o minis- ~ Sr.. Go~111s DE ç.~STRO : - E V. E:.. apro-
trn da gnerra disse qu" ni'io tinha 20 homens l"e1ta~·i;e- a do equivoco para du a rGsposta, 
Pª1'.ª manda.l-os até là! Fiquei ussombrad0, ta.nto nno e ~ 
mais quanto ha poucos dias tiuham seguido pai-a o Su. EscRAG:->OL. LE TAUNA y : _O ,,.0,·erno 
Santa c~.thal'ina 50 horncns. l 0 

e •ll'».rnen te nos disse que não tem conheci-
0 Sa. Gom:s DE GAsnw:-Era negocio mais mento exacto do que fez seu enviado, natur:i.1-

urgente. (.-!partes .) mente porq~~ este _no seu fci~o intimo julga 
O Sa. Escn,~G:sor.1.E T.~u)(.\.Y:-Pnrccia acon- '}ll:J.l a occasiao rn111s as:iJa de cumprir as or

quista do vcllo de ouro, e para tanto 1'oi oecBs- dens que recebe. ( Aparies. ) 
sn.rio qmLSi mover o exercito Lrazileiro. (Ri4o.) Tudo isto indica que o governo não tem for~.a. 
Sim. _porqlle, 50 homens, para quelll n:Io tem p:ir_a fo.zer-se obedecer nem para dirigir O$ 
ne m 20, constituem urn:i força muito respeita- a101g-os. Os factos o provam no recinto dest.'\ 
,·el. (Riso .) ca111a1'l1.. Essa froxidão reflecte-sc sobre todos 

os po11tos da a.dmir.>istr .. ção. Repito. o governo 
~ s_,:. A1.-~·oxso PEX'.\"A (;aiaist ;·o tfo _quc;·m) : não tem pulso e prestigio [1:\ra dirigir a 

- \era que a censur:i. niio tem fund«meuto. maiori;t d;\ camara nem para ordenar a seus 
o Sn. Esc iUGXOl.l,E T.1.t:x.1.Y:-Depois d~s subot-din:idos. ( .-lpartcs.) 

re\·clações d" imprensa, d.- repercursão q11" O S1t . RATISBllX.\:- N:"lo tem aqili suhordina-
tern nu H.io ela. Pr:iLa. a carta. do eminente Sr. dos . 
Barão de Cotogipe, esta discuss.'lo cresce de im-
port:rnci:o. (.4poiodos.) O SR. EsCRAGXOLr.E TAUXAY:- V. E:i:. está 

Estamos,senhores, com os horisontes tur,•aclos: "garrado :i.s minhas ulti1uas palavras. esque
uclles apparccemjá os colebrJs hi~to:·icos pou- cendo as primei ras. E~tabeleço uma analogia. 
tos negros. Só não os vê quem é cago. E ó (Apoia.do.~ . ) 
qu'1.nrlo o i1rop:·io govei·no nos declara que o seu Qu:1ndo digo suvordimdos refiro-me aos em· 
enviarlll 1le urJgoc ios no Rio da f'r:tt:1 j11lg:1, à preg-àdos pt1olicos o da confianç;\ do gove~no ; 
sua vonLade, de1-or diri!J"ir notas ou domornr a est:iboleço uma ligação entre o facto que se d& 
s11a a,iresentação 8em 1mmcdbta sciencia <lo no recinto da c;unara e os que se dão fóra della. 
nobre ministro de est1·3113"eir·ns 'I'. 1_4,14rtes .) 

Allega-se que o tal cn\'iado não quiz cau&:ll' 1' O · .. . p. _ • · · .. . 
aborrec imentos p n· occasião rb :llwi•toira d:i. sn.; _AF:·o:-so · EX:SA (úzotistro da gueri a). 
c:tpo.>ição de Buenos Ayres. 1·:· :i.rrol{ar-se ' ~V" Ex. '. eferiu-ee .3~ fa:_to ~o Sr. Ara?Jº 
tllll a autor idade muito grande e collucar·se em l liond~111 _quando ·º m1_n1ste,io 21 .. ~o Janeiro 
po;i v:lo m•iito e~pinhosa. 111i<> tmh" ass11m1do a::. rede:is do ,,01crno. 

Lllll proteste feito SC!ll :L mcn•~I' pcrd:L do . . o s!l. EsCRAG)(()LLB TAcN~Y:- o gabinete 
tompn \em oulJ·•.i l":tl:Jr 11ue não 1lcpo1s de d1.....-or-1 nn.o piidc goYcrnsr a sua ma.1or1a; o desobede
ridos dias e 111ozos. ci<lu d•~ tod >S os lados, e parece querer tão só:.. 

o dir eito b.::n ;t,.sonto e conhoeidu 'luantlo men~t1 ir vh·endo. ou :rnt~s :rrasl.8;ndo a eris
re•:chc Ulll:L (1tl\!nsa n:1o cons~nlo 1lcluni;as. lc:.i.cm.- Para o cpt•: pa.pel t1<0 rnglo·10 e secun
('1pi! i rul11.\ e apw·t..:s.) E o g-on1r110, :pio derlar:i cl n1•io é o •1uc ningucin s.'tbO ao certo. (.1Iuitos 
tor 1l0Lor.t1in:do vr•lcnl$ pusili""ª :< roijpoilo, a:'io <LJlftl'l "-~ · ) 
•leu !l monor 1ltl111on~ir.i~il.o •lc SNI <luo:t)!'r:1do O Stl. Aff1.1:\so l'&:s:-:.~ (miil ist>'O dG g11eua.): 
pel:l rno1Js,)1·v;mc1a •lo ,;\1:is º " ltllls ? ( .·l 11arte.<. l - O facto de11-sc o :111no pass:1do. 

Hoje •111e o nobre ~1-. Bfl.1•1io do Cn_toi;i r>e diz ,•, . _ .. . • , 
~01n todo o .1atriotis:uo que a repuhhca. ar::-oa· O S!\.E::>Cll~r.:.:ou. r. TAUX.\L-Po1s V\ :EE:s. 
tin:i par(lce' est:,r prompt:l _a C')rt:u·. ossas ques- C<) lhe;a:~on~~ll u~;i he~_?-nça. do .. d~st~1oral1snç.ao. 
tões com o fio <h ClSp"tda. 0 quo nos a. t. uramos (A.pai te•.) E da s1L.ui.ç.an, e pa.ece we que ha 
servontuarios destes 'Iªª nã" interp~ctam 0 OLtcr o facto ~e decisão t'>?a pessoal, porqu~ 
pensamento do g11verno, e 0 gornrno, Sr. p~e- um11 d~~ ::asues que o _env1:id~ apr~sentou foi 
sidente, não tem energia precisa pa:•a se fazer querei evitar cstr~~ec1mento, em •e~peras d:i. 

-· ohede · e~'? abe_rt_':l:'a da expos1çao. Que _te~os h com e:i;-
l:ma demissão immediata do enviado dos ne- pogiçoes, quandll ,~ n.osso d;~e1to p~rece ~er1 -

g-ocios do Rio d.a Prat:i., importava 0 adgora- gar .{ (,1parte~-~ ~aa e. ~ccas1aa de zumbams e 
menta do nosso protesto perante aquelle go. troe:' de ainabl11d,1des , e ca;;o de salvar os bens 
verno. Passam-se dia~ e dia5, e 0 govomo dll nn~ão a.mea.çndos. (A.po1adas e apartes .) 
n iio sabe si o on vi:tdo passa. ou nll.O as notas 1 U}1.~ Voz : - l\ão estão tal ameaç1<dos. 
segundo as suas inslrucções e segundo a im- (Apartes.) 
portancia. do caso. (.4.partes-) o SR. Esciu r.x·,LLE TAU:sAY :-Seri:i., porém. 

O Sn. "\.n'?Xso PE..,~A (1ninistro da. gv.erra): 1 ess:. a ra.1.ão 1 N:õosei e. acredito tambe1u que o 
- N110 declarei isto. (Apartes. ) nobre mi nislt·o m!o sabe. 

O SR. Go:\IJ!:S DE CAs~·ao : - A outra nota Tenho visto muit.'\s desi:ls anonuli:i.a; os mi-
pedia. licença..par'i fazer a colonisa-<ão. 1 ni.stros são muiuis yez11s oi! 1uais igaorante• d~ 
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11uillo •1uc se p;i.ss:i. cm lomo de!les. e ,,;.j •lcn- : na0s 1lc ;.rnorr:i. <l:t Jfahi,,, P•.:rnnmoueo, !\fato 
tro do gabi11etc . ( Jp,11·/<?s.) ; 1;rO$.-» e P:1d, 1101'1l11for.1li•l•dc com o !1rt. 334 

O Srt. J.n·ox~o PP-x:u (11iini:w·o cltt ,111v•<t:): tlo 1·_eê·ulrn1e1~to tlc W tlo 0~1~1ll,1·0 ~lc 1872, e rc-
- Estou pcrt'eit.'\UlCnlG éuforin:\d(}. · d112Hb a •k •n• do.~ :1prcnd1ze» 11rtitlccs dos a.J'-

" T F. . sen:\c.> a. COO rs. 
O SR. c.S<' It.\G:<OLLt: .•t:x.\ Y: - ·.nt:b 1h""•t-

" e· l - ' · · Emclllh :i.o § iv: nos •. ic. :s:. qu:.t o. r;1:rno pOl' •)ltC o ::;;·. (:vuclt1ü t , • • _ _ .. . 
demoi·ou a c11 trog:t dessa no~:i. 1 h.ednw-~c a Ycrl;:t " qu:i.ntt11 Jc ,!), :Gu,).'.:, 

V :\ -. l ) rnlrccla P'li"a o cxe1·cido de iSiU- !SSZ, com o 
ozEs:-. ão P(){ e. :•ccrosciino ele din.1·i:t> pnr.i mais ciiwo scrvcn~os 

O Sn. E:>c11..\r.;xo1.1.t: T.tcx.~\":- ,\h ! ~'" p1·0- l no hogpi~l de :\.ndarahy e com deducção de 
~idcnte, recei.o 1uuito quo no fim de t·oi!las se- 1 .J:SOll:) de ;;;-õ!Lific'\~'h de o:.:ct·cicio par;i mais 
.1:1mos verilàdetr:m1c1ltc cn1hrulhados, e, i"ttmnrlo ciuro mc1fa,os além elo r1nadl'O. 
no~. ;char~1os ,..diante_ de sr:i.~<li;s di!lieul'.!''.'l~• e Eincnih ao§ s•: 
pon,, es, n.1? h,,o de ~cr as ~:i.~llaçues e .1, con- 1~ 1 "_ ., .1, .. . , • 1 ')')~ .. l:'S·'· 
dcscondenct:is dos nolJre~ nun1stros que h1!o ,!e : .~~( ~z·; se ~ ' ~1 Ja . '.' fJU"

1
·ll1a ~ o, --;):. ~,]~. 

sal nw este 8ro.úl ele uma l'criladcir'i cata.st i·,>- el •. mn.uhlo-·se elo ~e.lido_" tttauti:1. lc 18.G-:-\:í 
phe ! (Ha nwitos apm·tcs.) ile \':uilc.g-ens suponor l)s :\S 1pe cabem :i.o :\,)u-

Sr . presidente, os contínuos a parles (J UC se 1 ~1111.~c . g.e;ic1·a~, ;ios tenente$- gcnt1•acs e :i. qnatro 
me de1·a1n e estilo sendo dnclos mostr,\111 •1uc 1 untcch.i.s du c.uupo. 
agitd umas tres Olt quatro ~ ucstiJc.> 'JUC ~u~ci- E1uend:i. no § ()<>: 

taram a a~to1:~:'to <fa ca1mrn, . m:i.s no mc~mo Reduza-se a \'erlm :é qm:nli:' de i 67:1020::, 
tempo me ind1c.u.u que h:i. d~SCJOS de me Ycre~ climinnnuo-se í:200.j de gr:ttiíi~<'ç::o :i. 20 chefes 
sent.'ll' (mro npo1~lo.s) , st:11<lo occupucl:\ t1 tn- do co111mii;s;1o do e11ge11harh, e :uais iOi.i:íi !$ 
bun:1 pelo nobre 1mmstro da ;1"ucrra . . <la 1·:m t.i~cns a cli ra1·$os ottfoi,1cs ornpregndos 

Fa~.o, pe>rtnnto, ::t to<~os :l. vont~<lc. Me por111:c ()ln comnii~sucs, cm (!'•C pc1·cebcm vencimentos 
cu mesmo e~tou possutdo tauibc m ,ic~;;c dcsc10 copee. iae~ pelas ve!'IJ:l.~ rospoctivns. 
de ouvir no ~1obre ministl'O, além de 111~ sentir 1, . l· s 10 . 
bt1H1ulte fat1gndo . .inc.ic ,i ao~ · 

Fique Y. Ex. certo, SI' . presitl.onlc. que não Rc:lnY-:t · sc n vcru:' :i qua ntia do 2.?00:SS-L';, 
venho ar1ui prod11zi1· discui·sos : Procuro infor- diminach. a gr;•tificr. ~' :t(} p:\r'' criados :i.os Ili· 
mnr-mo; cslu<ltt1• ns colls:1s e nti;·o no tapete d:t c·i:les 1i1::t1·ic .1l:dos nns tllins c::colas milit ares e 
<liscussão meia duúo. <l<> fac tos quo prorh:zcm supprimich t. g1·:ttincnç:io <fo C:):iuunndo~ de dcs
:•ls-uns cstilI1:1dos. e obrig-:u11 os ministro~ n tacamcntos rlo mais ,]e -l:l praç:i.s . 
cui<ku- sei·j:uncnle dos ncg-od os pulJlicos. E:i:cuda :io § ii : 

.Acredito r1uc neste mome1uo inlerpNIO o 
scntinrnnto d:i. carnnr«. 

T cm·is granilus dcs~jo~ e :i lé ncccssicbd~ 1\e 
ouvir a S . E'\. E' ema todo o p1\\7.0I' q11~ lhe 
cedo e~tc logar. (Jluito f1cií1; m1tico &em. ) 1 

O Stt Ano:-;so f'}:X:>".\ (111iuí.<t•·a ela gueN•t): 
-A~11~nlo :\ apresonta~ão <bs c 111:m1l:>s . 1'J 
otado;· J com1lri;;ieat11do.) 

Vem :i masn, ~i'io li.las 1) :•pnLtob s,pnt•n. cnli'n1· 
('.011j11nctamo11L•J c:n <li~·~u~~ilo con1 o or~:\111~uto 
1la guc:r:t. as scguinlcs: 

Ememh :i.o § 1°: 

J~c,ln7.:l. ·;;<: :i. V<J1·b:i:i. •inn.nli.i de L078:05'.l.)2~i0 
vo L::lfa pnr:t o cxcrcicio .le 1SSl- 18S2. 

E1ncnd:1 ao § !:! : 
llc1 \.n7.n-sc n ,·or:ia :i rl'1:1nli:1 ele. 2 . .JG3:750.~. 

\·ot:• d.~ p.11-.-.. a cxcrciei•i 1le iS:H- 1882, n:'io 
<1 llcn•li1la " elc\o\~ '111 dn n.tnpa n 'il.iO r ciis. 

ll r.11 uzn-'c :i 1·crl>a :i ,1 n:t!lli:i l\.1 1.377: GOO~, 
elimi11:1ndo-sc :i. d<! 8;()();;,.; qac ,\o m:tis se podo 
p.1r:1 (ar,l.\mcnto 1!c c!OU p;·aç:is ínvalidas, e10 
YC7. ,lc 200 . 

Eu1Ctllh1 :i.o § n : . 
R1!t1u7.a·sc :i. Yci·b.\ ,~ qu:\l\tfa <\e GO :OOOBOOO. 
Emc:i•l:1 no § 18 : RGduza.-so n vcrbn :i <111antL:\ de 201:-Ho . .::, di

mtn:ida a qu:iuli:i. de 1:400$, do log3t de correio 
:tddido, r1uc en trou para o quadro como conti- Rotluza-sr. :\ \'Cd>:i. :i. •1uan ti;1 de 83u:Gi4$'12S, 
inw, e ll. de i :400$. pt11'l\ u ncquisk,io <le livros, .~11pp1·imi11do-sc 0$ suluos ele nn1 ma1-ccha l elo 
sa!ados a oito sorrentes e a s1·atific(l\.âO a or- Cll~r,·it.o e tHll lil'igod~iro fo.llé(:itlos ; n. etaila de 
denanç(ls. t0 ·o tlici:"lc~ da lucta d" in<lcpendcncb cm 

Ell\ond:i. ao~ 5D: co111111iss\Jcs wii it:u·~.s. e 1·~duú~:i ;' 500 róis 
~ . . ~ • a eta pn pat'll. :l'JO p 1•;1ç:ts llll':Üubs e1u Yé'!. 

Re,luzn- se n Ycrbn a qunnt1a de 312: , 3().;,r c- <l:i 400 . 
ci.uzid:i. a ct.ap:>. ~o~ nlumnos e _<lo~ alfe:·cs a!urn - J p . d s~ rn· 
nos a GOO rs. du1r1os, e supprrnuua :1 g-rat1JiC":l.- . .mr; n ª no ... · 
Ç:lO espClcinl ~ qu:\tl'O SU\JaltCl"l\OS {\:i.~ COlU[>:l- li . JictlUZ:l· SC :1. \'Cl'b:l tÍ qa:mti:> cJc Z5:000~0Q0 , 
nhi:ls do corpo do al mnnos . E111emh :io § 20: 

Emeni:i. ao § Q<>: • • [ ltcdt1z:i.-s~ n \·e1·lx1 ti qn:rnlia de 00:000$000. 

Rcdnza- se :'I. verba a. qu:\lltia de . . .. . . . ... . 1 E111c1Hb ao~ 21: 
1.28i:6;j4~ii6, votn.da p:iroi <> cxercicio rlc 1 ll1J:lnz:1-sc n vcrb,t· ;, 'iu~nth de illO:OOC.~. 
1SS1-iSS2, ~upprimi1los 24 esc:·c1·cntc$ <lc : !;:tpi1;•imi<b a clci;pcz:t com os prcsidios ex-
2"- classe <lo escri t>tcrio dos :i.juclantcs dos nrsc- j tinr. ti:i; (o de s~iH 1 Leopoldina. por avi~o <lo 
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Se:3suo em 23 de :\laio de 1882 

10 de )fal'<'O de 1879) ignorados pAla 1·.; Compllre~em ,fop:iis d., :i 1>·:irt:• " -:os~ã·; os 
partiç:l0 d:i gu· .. rr" (-fara,luareuw. e S:lnt11 Aa- S:·s.; AL":·ceh C!"""O$, 1\hHoõ< i'o-;ell.,, :;-.. :t".i-
tonio). pl1ic1J, Prisco hc:·~i~o. :iullti!cs, Almehü• :\u-

E1nend,t. a.J ~ 22; '. gw1iP.1, RodolphD Dàulas~ .. ~tuU- l'O Bezerra, 
Redn~u-sc a- verba u quantia uc 400:000.) , ' Espbcfol:.. Lc,opJlcb Cuah;c, :;ih-.1. ~htú, {;o-

Yotada )J:ll'a o cxcrcicio d~ 188 L-188:!. i JU% rle C:tstr", JJ1:r1nr,-E~tr:c1.h T~ixobl., Ft':'ll· 
P~<::~J ,1:i c;t:iu:n·:!. rlo~ d~p· 1 La·Ios, 22 de ~!aio cisc:o Sodrd, 1~.11y Hn.t•h:)5~1, ~JRssos Jliranda~ 

do iS8·t.- .1ª Ji'ifp t. ;i,·a.- Ferrci1·a lli:ft ;ina~ Souza Ca. '\"ati~o. Lin1.1. :~ .• ; 1'.~LA. Gn·nciro <la 
- Cosr.a i)iato.- Goni:1 s de Ca~t1·o. i Cunh.a, FeLis~:-.1·1.o, Gc:.~rnini:nl't. ~l: ~ t:y. 7'1-l~J? lw~io~ 

· Pcrurr.~ rl;t. ~ t l\.':l .• J\.:..i 1 1h~ ·~(l.\·1 1fr~ ·:l'! tu, r'Br'Ell':t 
,\ rliscu;.sfio fica itdia•la peL1. hora. C:tbnl, F'··~nklin Dnri:•. ii., n,.;.-1 11~ a· .vJa, 
O Sn. Ptn:s:m::sT1~ cl:L p:tc•a or<fotn cli~ <l•; 2:3 .%a:u;" Prad'.> i'ia1e .. :t•!l, Fc~i·~io <k:s ~antes, 

de 1\faio o $eg"uintc: ' : f ()rreira \'iann:t, Tct'ttdüu1ci H',llt·ir1ues, 2\!:u·-
Votaçii:o do JHMC~L' n 102. eh commiss1h elo : ti111 Fi·ancisco e ,\.lmcida o Oli.,-••it·a: 

cons~itui;iic'. e poderes •. rc~:onh,·cenrfo rl:put:c11o 1 Falt:.rn co!n cau-".'' pa"ticipa•h u;; ~:·s.: André 
pelo Z·•dtst rLcto da pro\"lnCl:t do :.\faranlrno o Üt'. : Fleury, ,\<lr1;\no l·'1moutd, A"r;;•1L tl·. A·r,cv eJo. 
Antonio de A!meid:1 e ()[i,·eir:i. i A"g-usto fleurv. lhdío rio Ana1lia , Harf(o de 

Con linu;iç:io dri. :2'- discussão do or<;mnenLo l Ar,·,ç.,~·y. Coell)o Crtmpo<, F . .R•)lisario. l'all-
da guen"'· · liao t!c Sour.a, .\Io~cL·rt •le Ba~ro~ e Síl.iano 

Discttgs~o unic., das cmend:\s do sen11.rlo (wo- r:,·.i ll<hio. 
jectos n~. 5'; B do 1870 e 2~ de 1882) sol>r~ F 

1 
· -

1 
<-- l' -

· . · '·[' · . - , p •" tam sem t'.;rnsn. part1c1p ".i os ,-,rs.: ;~rao 
~re;1to~ para $occo1•ros pnu icos o JU$llÇ<l. e.e ela l~st:i 1 1cin , Hal'ào <1:1. Lo,1poldin", Diana, 
in~_and?1"· _ d t 1 )lnnlct1Hlon, ·Rodrig-ues Pcix.otü, Sih-~ ?\faia, 

.... :i. lsCussao o orçam~n o (e ·cstrangcii•os. Vi:_llU):J, r.nz e Laco.f.rla \Yorneck. 
Levanta-se a sess,10 ás 4 1/2 horM. 

ACT.I. llA :3~ SESS:i.O Jl~! 23 DE ~LUO ele 1882 

Pn:si-lencia do Sr. F'.li-reira de Jloum 

Sl7),BJAll.lt ~.-E~!'&!Jn::::'litr..-Hc1ptc1 im~11 l.o:; dr,:i ~r~. li.uy 
Barh'JS:\ o .\11dra.1l1~ Fi_c-Ul·i!'a. 11uliC~L~'.à1) .111 )Ir. 
J_g 11 :tr.io :1ht'li1;:;.. Oi:-r.111:::0-' 1\0~ Sr~. ll1:y ll.'lrln~ ~. 

;\n1lr.n1~ Fi;naii·J., íl· •1hilpliíl n1rnlas. nnrir.'r fl:1 nu.
\.<1taç:'i~) 110 p:u·ceN· :>.(lli·c elci.::lt1 dn ~ .. 1IL•lric111 (ln 
:\l:ll'l11 l;!1J.-Ur ~;111it::11ln 1!-.1 fPICr ra. Uh:.e11r~o~ 1lrh ~r:>. 
A11·h·,'\·.i~~ FJguei;·a e l\adnli'bu 0,\:1.l:i:<. 

J!:' litla, posta _<:m discussão e a.pp1·0,·ada a 
Mta de ~~ele .\laio com:nte. 

O Sn. 2° SECRET<1n10, scn·êndo <k 1°, clã 
coula (lo se.~·ttinte 

Officios : 

Do rninistorio do~ ncg-ocios d:i .Í'"'ti1;.a, rlo rn 
de JL\io corr"cnk~ infur1~1:tnilo c111 rc .~post:t ao 
otl"icio n. 257l rle '·l eh ~ot·1·e11 t c. •jtlO a< i111rres
~ü~s pertencentes a Coltl 1ainí~Lcrit1 têm si,[o 
foi;u.s es..~hsi\·n1(1CJ11Lc ll[L t~ypo~~;1phia nacli:n:LJ. 
d''l'ºis d:t !" t ll. ::H.Jll ,Je :IL 1lu 011tttbro rlt.' 18~0, 

A"s il hor,1s, feita a ch>\.11ada, nd1:L<ll-Se cnj:• liel obs1,i· '"'';'"' .,~ .•·•:•·u·,'""'.;nJ011 «_m :1~·1~ll 
p<esentes os Sr~.: Ferreira de :'>four~. Ritciro ; l' ti·ntln..- d - -1 rk l· e"''r~"'" "º iK~O. <'LtfL ro\H.• 
dCl i\le!1' 7.')>- Basson. \'ioil':i. 1lc Aurlr:<•le. ,Joflo indt11•.- . .\ ,11a!m foz :i 1·0.i 1 ti~i·::t... 
Penido4 Lguaci • .M<tl'tins, Ro!l1~igue:; .ln !Ú•11

1·. Jlo ~r. tu :-:i.:cret;Lrio tio "•'1li\tln, <lo ~2 do 
Alinei.d." Pereir:i. lhnç:\h' ·s de C,u·rnlh0 •. L1- ~hiri "· rrcnlc. corn:i,1111 ;,.., 11r!" ,1110 un ili:i. 1\1 .J() 
Vcncio Ah··!s. Souzn Queiroz Filllll. .ii:;1o 1 · l · , 1 

i•:):"J'~!utc p;·~~"j•!lt.+IJ•':'lJ Jll) S•'llª' 11 :L p t'l•,'l~CJ ( u. 
Cact:..1nr14 PcrctLi .. S 1az:'l. Le:lo. Í{G ! O li:u·i"o~~ 

e L. . 111C!'Õoa. o ·111:rns 11s iH1.~: 1Lh~·.1 . ..; it~W :1 e o 1.:i1H1•.1iit.-
c ,,stullo Hi·anca. '.l!:tc-D"'1·cll. auLli", li>e>" . lnluír:t•b. 
Cint1·a, l'~rnpcn. Ct·u1.. Thcophilo o Alra1'<> 
Caminha. t~1~·1w~1·:1i1nul.u i!<! ;~o;···rinr:.1 1·:t:'l1rs d!! .01ir~iri~ 

1111,.:·t.e, p1·01.1>~·::nclo 1.•<'11t·:i :t prclcn\"º 11110 a. 
Co:np:irecorn d~pois d:t Chillll<l(la ()~ :;l'S': '""""'''" ,1 .. ~ S:·~. o.l··pnh•!.h a]J!"f· >~tllü 1 •) l•r. 

l\foton. A •hh:,)c Fig-1wir., .. B"zel't'a de ~!0n"zes. ' E1iry;:diu ,\il•Jlpho Yic!ur·io d,, Costa p;•l''.l :1 _con~ 
Olvmpio V:ilh l;ío, '.\lac~I, :\l:inocl Curliis, Es- , ées~a , rle um l cstr:t<l:t el<.l fo:ro 1~:1. pr'OYlaC!:< de 
crág-nolle Tann,>;)'., C!'U'- •inu 1·êa, .\lc•'[' ~'""l•>. 1 ?lliuas Gcrao~. ""' zo n" pcl•• · Uppli,,,ntc "nle
Barão de C:ininde, e 1rvalho Rezeode. :-itll\">tl, ! rio1·wente :·c,1•t0:•id;t :l <LSS()ttlb:ea iJ<"O>'inci<.! da 
Salu~tirmo, R>it:sbona, (;!_vsses Viannn., Candido : cita,Ja pr:i·:i\Jci'1.-A' corncniss:lo do c c1:n:ne!'cio, 
de Oliveira, Gonçalves l''•)rrr~í1•:\, Antonio '.!e i inJ ust:·in e M\-'S. 

Sci'l neir". ~:',z deC~l_etllo[;; nll•doc f,l,~~~'01!~0 -~\ i:;~:~~·. 1 í) ~R. P1\ ·;s' i.1·:s n: ,fodal'.l qno s~ acha ~obi·e 
ilffiilr"':;). ~\.1 )~l.S~ 0!; '-' • '- ~ } • .1..t~ ~ t '·' • .. • ~ 1 " ~ 

Cados" ,\1[ .n,;o. Antonio ·Pia to, flodri;:tws , a t.;e~~ n rcd_icçao ! " m·i:;.i.1ncntn 'u 1:11pe1·10. 
Lima, .Tf1$é ;\I ·rianr1, Fcrno.n;fos do Ob·cit•:i, ! \·,nLr.i. e'" .. hs~.n>s:10 · 
LourQn<:;o de Allmqnerqnc, .Josc P~111pcu, Alros 1 o :o'o;r. R u v 13~i,rbo~a pede ao 
de At·aujo. AffonslJ Ponr:n. MarLnu Fra.:ic1sco . ;:r. presidente , 0 <liQ'n<l rome tter-lhe :i. re<l:tcção 
Filho, Soares. Ge.nern~o. Mar tllGs, HrH'ii~ d;i i clo ot·çanwnto ,Jo impcl'io. 
Villn. 1h lhr ·::i, 1 arqu1n10 de Scnw., Al\onsn : 

({) ora~lo.~ i s(it is[t·úo.) Ce!so .Junior. füm ·i11nc llla ·ques. At•istirics l 
Spin:ih .. Jo:\ •.p1im T:wa~e< e Ar:t•~jo PtRho. () nrrdor tcn1 1l :1.'<l. :rnte proíun<lo "' S"nlimcnto 

<l;.1. tli:::·n cb.tie ti.~ p:\.rh1.1e 11L0~ onc1o l~1e ·~:tlJ·:! a. 
t irnmcrc,·iil:t hnur.i (,1.,;o a.pr>úufM) '1<' rep1·cs<'ll-

Ao meio <li~. ach:111cla-se prc:;cnlc> 66 ~rs. 
àepn:.:i.dos, o S1·. prc~ielentc abre ~ sesslio. 

\". t.-5 
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t:tt· uttu parcclla d~ autoridade popubt·, pan 
l):io tlefonde:· rn,.11 a commissão de rcd:<l'Çlío de 
'JH0 tem sido mnil() pocico •lig-no rd11\or ("111ifo~ 
11,ra apoiado<'). n~m :>. t•nr.i:ir:i. d 0 i11juti:1s gr,1-
L11iln.s e insolit:\S, acimn. cb~ r1u:\os e~t:t. e Dn11s 
p0.t'!l1Íll:\ •1ne sCfllJ:ll'C cstc;jn. tnnto «omo :i.~o:·a, :\ 
clig-nid:idc desta cas.1. 

L:\mcnL'l. :i.pcnas quo :i..qncUcs •tllC fo.ze:n pt'>)
:fiss:<o e ~!)OS~ol:ttlu 1l:i tlefc~"' pnhlicn., do :lircito, 
deixem-se dcrrim· as~im 1!0 sn11 no:·to. <fosrns
peit:i.ndo 11:i 11ri11\eÍL\\ inslitniç:io do p:liz. 11:1 
llL:iis alta. enc:ii•nnç:1o dr. nnt·Jrid..'lde n,tcional. 
no parfamcuto em snznarn, um <lfrcito ele
mentar qae ao·m:cis obsc,11·0 dos cidad~os. ao 
inftmo dos homens, se não desconhec() : o ele o 
n:i:o ferirem na ltonr.i. autos do OU\'il-o. 

O orado,., porem, não vem @ccn p:i.i·-se com 
ossos excessos, <JllO :i penas deplw::i . 

i\la;; :i pttlJlici<lo.de é n. lei supi·ew:. tlo rcg-i
mon sob qlle vivemos. e ó o. clb q·1c o 01•ndor 
tributa a dovid:i l,01n!lna~·cm, !li!Cbl·ecendo ;',. ei
lll:u·a e os s9us concid'1.l.lilos acê1·ca d:ts circmn
stancias, o.li;\s r.üniinas, insignificantes, que 
Jelermin\J.r,\m es;;,i i•cchmnç~o. 

O [ldm eil'o d~foito ~ttribui<lo :i 1·c1facç1e ao 
orça1nento é um erro do so1nmo., que se aJ:>©lllon 
como indicio il.a p0u~o esmero c0m qnc 9.Cn
mara. costuin;t traba!!iar nestes as~mnptos e 
da imincerido.clG dos nossos ha.bitôs p~!'l~.m~n
tares. 

Or;i, e~ta. qucst.to do sonllll"-, n:t especie Ycr
teute, nenh tull nlc:i.ncc tem. A :u1toriznção não 
resulta do total, nlas d:t consignnçi'i.o cs11e~bl
rn ente feit;i. em cada Ycrba n. cada um dos scr
v i~os de per si. Dect1ais, não s'.l t1·at:c eh reehc· 
ção definitíY:t do o:•çnml'nto, mns do p1·imC!iro 
trabalho da cam:ti·n dos deptit.1clo~, sobr~ '" 
nuo.l se ha de mwrcer :i.indn '' ne~iío rh 011lt'.i. 
cas:t do pw!ltn1ento. -

A somma, pois, e illditfot·cntc, rrasciwlh·cl, 
e. de m:i.fo a m:ii~. alhciit ú ('{)lllpctc1wi't ,1,, 
commissão 1le t'Nlacção. Tant•) assi1n rinc 11i11it:1s 
yezcs. con10 dos a:inacs se pli<l~ ll.\r(!r•i;;nat\ os 
projectos orç:imcnL'lrios <l<>sl:i cam:tt':t l~m ~iclo 
submclliclos •i oulr;i, scm loncr som:11ail.;\$ n~ 
,·crlms de <losp~zn. 

A commíssflo, pois, n:io sc j ul)ton ohrig-a1\:l '' 
sonun~r, n·ao sonuuon, nü.o incluiTl somHl:l al
g:unrn. no seu t1·~\!Jr.iho. Somente. eo1110 o ora1lo;• 
pnrn su:i. oricnt'1çli0 h0uvcssc arldicion:ido ,;, 
parccllas desl<> orç:i.mcnlo o tola] tsc1·ipto 
a lap:s à nrn.rgcm do autog1•apho, riuc ~rroscnt:-i 
ao e:s::uue elos St•s- cicp~1hrlo~. foi c11nsi1lürac!I) 
pela typog-r~phiit como parte da m:i.tcda 11110 se 
de1-in. comprit', e, pais, inse:·idit nas cohiunas 
da folh:i oflici:i.l. 

A cam~ra tc111 o rnoio immcdi:i.to de ce1·tifi
~n.r-se <lo fü.No, e:s:amin:mdo <l autog:apho. 
ontlc ~l red.ieção ó cscripta a tinta. ao p;:.sso 
c1ne esse nun1~1·0 ostú bnç;iclo i\ f..,pi.~ : o q11c 
c1·iclcntcmen to ueinon~t;·a. nilu jlC~·tenMl' cllc ao 
corro do projcc10. 

O que o ot·~dor.a esse rcsvito, p1•op~1·â, pois, 
n neste senti<lo yai en vin.r :L 1ncsa uma e monda. 
ê, n:lo q!JC se t>ori·ij~L n1:~s r1uo 8r~ e!iiiú;u: ti 
scimma arg1lidn de c1·ronr.:t, $<Jmm:i. rpic c:insLi-
1 ao. tuu:i cx1:r0s~e:ne:a inn tn n~:i. i·e·Jaf:r:â::> d1) 
orpmento. · 

o Sr-. A:m11..1DE F1çi:;EtR.\ re1lc :l]':tl:wr:t. 

O Stt. ftuy 13.\m;os,\ p:t~s:i. a cxnminai· a sc
gunl~~ incr~i.1ª\ã · • i1·1·og·ad:t :a.o ptojcclo, ~ qn:.11 
rofot·c-se ,to § 20. 

T:n:un-n" ,fo i,ul foita, por <h1· ~. ontcn<ler 
nm:1 ccnnomi:'. de 1·?:8.J.n,:;500, q11~n1lo os (1no 
critic':tlll o proj0cto p;·c~uwcm Ll:'io sct· cl h s11-
pc1·i0r ,i "l:tJ !1:.~nno. 

O 01·:idor rospon1lc1'i\ com os te:,: li);;. 

A pri'lp:>st'\ <lizia (I·~: 

"- 20. S(!c;·r:tcwia o g-a.binctcs 
<ht escoh polytcchn\co:.. _ . . 118:510::300 » 

O parecer d;t commissiln de 01·çamcnto omin
c::iou-30 neste.> ter1nos ( 18) : 

«.Sec1·c1ai·i" c {J«binetcs da escofa JlOl!JtCchnicB 

d'clo-sc um :i.ng-mento cfo credito de 1li :S·l08. 

A cowmissJo satisfaz este pedido. propondo 
que se 1•erh1z:t :i. cinco o namc1•0 dos eonscrrn-
Jores de g-n.hinetcs. que 'tctualmenle silo ü, e 
nssim se conceda p:11·a as dc~pczss da mesma 
vc1·h:1 o crcdilo .te 1 iG :7.J.GsõOO. cm ycz do de 
11S::).J.\J.j'500 pro ~· oslo." · 

Um:i cmcndil. JQ i!luslrc de[lutado pela p:•o
vinei:i do Rio d1~ ,fanci1•0, CLljo nome, 11c:l.c li
cenç" pm·ci cleclini\r, o S1•. And1·ado Fi~uci1·a, 
indicou c.>ltt :i.lter:içao (lfJ): 

" Ea1éu<la :i.o .§ 2ll : 
Roduz~-so a Ycrl.i:i '' q11:1ntia de iül:iO'.};::>OO. 

YOt(t:l:i. par:. o e~ecTicio 1!0 1881-18~2--S~ R.)~ 

Esta cn;en(fa, com ont1·as, volton '' co1nmiss:lo 
de 01·ç:i.mcnt0. q11c, no s•Jg-un<l:J p:ircce1., e1n111-
ciou-1;0 :tosiu1 (/<;) : 

§ 20-S'cc;.·ctiv~i,, e !Jabi11ettJ.~ dn c~colc~ 
11 ·1ly1.Jduiicn 

" A "11mL11is~:10 :i.t·uil:• :i cmon1la aprescnbdt 
n (l'S t a. \'Cl'hol\ salvo aa p<?. i·tc ']ri e co fJ't)1J'IJ/ll: n,/~ 
n .~·u1u r·~ss-r7r; da rp:.aau'tt. de 3:000.~~ q tt~ o 1nl
n,~lc1·io 1l1J impct·i,) consiclct»t nccc'cS:ld:t par:. 
p:'.~·:cu1c11lo elo:< transpol'tOs :i.qs lcnt~s o :i!iuuno~ 
cui o~ct'<·icios pr:•ticos. » 
A<·c1•c•c~c11Lan,Jo a 1·~clurçfco r1uc :icct!~ :\s 

cp1c pl'opoz no n.1\lcri•Jl' parecer. :t ro111!ni~s~o 
opin:1 r1nc so tonc~d:1 p:1r:1 esta ruiJ1·ic:t o •·rc
<litn tlc lül:70n;;~,t):'l_ 

01·,~. '"•lllO :1 ;,rnen•la elo 11ok•c tlc.~ul~tlo 11dô 
fü11 1]c J:t1H)iL·;1 rc<luzia a vorb,t a i0f:70().:;;;)00, 
ar·oh;i. :i. i·e,\uc.c;~o p1.,.,post:1 . menos :}OO:lsOOO, 
tinha-s~ 'I''º ~e1'1·0~c~nta1· esses '.:):IJOOS: aos 
i t)J :i•l'. .~~>OJ,r1u <l as;;im ficaram cni f0-!,7W~'í()O_ 

Foi o que fez :t commissilo <le orçumciüo, do 
cuj:;.s mãos sôthiu esse topico elo p:01j~cto tc1ligído 
po.· cslc modo (li?) : 
« 20. $()crctr.1·ia e a-:1.lJi11etcs dõl 

escola p~lj-;-tcchnka:
dc:!uzinrlo-se 1: 8'10;i 
pch supprcss?lo de 11ni. 
?o~rtr de conscrrildm· 
de g-aliiMtC......... 104:709;.ç.>00 » 

Que fez a comn1iss~n '1c !'euacçüo 1 Ctm~<~ryon 
LQXtt1:.l1nrmtc m>$C trecho, romo lhQ rumprfa. 

Em rnrdaJn, :i. rom:uissiío de ro:l:irç:lo nr.:o 
i111~11mlrn Qxplica~, desenvolver ou :icctcsccntnt' 
t:·:Lb'.llh0s cicstn ord~m. (Apoin.1lós.) Sua miss~i:o 
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Ses::;uo ern ~;J tle Muíu de Hlt>2 

e simpl~smcnto dar ~nc1h'.Jt" f.j~·i1L:t, ma[~, cor ... · 
rcct:l on ma.is e.l.rr;\ ~10 ~r1c o.. ca.:11ara. th-cr Yü- 1 
latlo. A coi:imis;slo elo N~flctcção ac::!ltou, vor-1 
Lanto, o tr:t~;aHw d.L c .. J1nmiss~o <lc 01·,~arncn~o~ I 
con tr,, o 'Jt:d aliüs, nlto p:u·occ "º orndv1·, 
te!! lrn procetieuci" n ccns1u•:\ :wticuhtl« que 
SO OU\'~ll. 

.A scg-u1Hl:-. vc~· : ;a acc:is:ul.~ ü a ele n~ 20: 
« Sccrct:1 ia de cst:1r!:) 21.J.:~HO,.: >). rCHYl\ a m•o
posl:-.. O di;.po <foput!'ldo poló i<io do JanÔiro, 
o Sr. ,\lldt·ado l•'igt1oir:i., propn <• rduc1'10 
desL;1 ,.e rlJ ~ tt 187: 040 ~()0'J. 

O go1·crn:i •\ccitoil a emenda como isc 1·ê 
deste t1·c~i10 d:t çommissão de or\amcnlo (lê): 

.; A clJ;naiiss:io, ;:tlcndcn<lo ao pGdido do 
ntinistl"O do impc:·10, liaYi:1. emendado este p 1-
r:q,,.;1t1.pho eh p~~op~.1:-;L.a, cle·~·aw1c. o ~tlg;~risa11u a. 
:!é,5: -140'3, <:•'rn o fi111 do '"oll1ora:· n~ 3Crd•:·•J~ a 
~"-r;;o eh\· sc•;t·cL.H·i:t, c:;pedalmcnle os qnc ~e 
rcfo1·arn :\ instmcçftu p11blíc:1. Estirna, porém, 
pocl~1· cOJlcoJ',b1· com :i. c111c1J1b offol'ocid.1 n :i 2" 
discu$Sãa, a <pal, cm vci ele :tugmcntar, rcdu~ 
a VCl'lm a 187:04 :;:,;, vis~o resel'V:ll'-SC o n1csr.10 
ministro p:w:i :iprcsc11 liir pi·opost:i es,,ccial so
br·c a 1·efonn~. rpw p1·oject:i <fa $CCret:o.1·ü1. e rc· 
partições :mne~as. 

« i.>u>·endo, á vista rlislo, !nanLci·-~o pen· Ol'a. 
a organizaçffo dt• sccrotal'i'-", f•··it11 relo dec1·0Lo 
11. 3650 de('. rlc .Tn11ho <lc 1Si 4, r.<mrr!m rcvo-
1,l·ata disposi'''º lc,(:'i$lalh-n rpto .-cch r) p1•cci1-
d1imcnt0 th; rng:1s r1no SI) •lCt'C'h\ 110"4 lngnrcs 
de •IÜ'cclat• e sul>-tli1·cctor. » 

:\.' vistot disto :i. ro<l:1cçfío tb 2' pcir:i. :i. :> dis
cussão, oh;·:t d:i. comllliss:co ele orç:i.mcnto, foi 
n seg-uint~ (I~): 

<( 20. Scc1·ct:ni:• de os•.:,do : - rcvog·ilda a 
'1ispasiç'1o d·, ki n. :)017, seg1m1!0 :i qual l;ão 
clc,,-cm so1· prccnchid:t~ ~s Y.~gas rl'1c so vcrifi
l':i.rcm nos log·a.rcs de dirc:·tor e snbrlircc.to:·, 
rn;: o4o.~ooo. ,, 

hlo pro110z a c~mmis;;fo <lo 01·~arno11to; i~~<l 
~e votou. 

L~f(o. a vot·I.ia íko;i reduzitfa de 300:000$ ;1. 

GOO:OOO;;OOO. 
Eis o ·qtic a redaCÇiIO dccbr.1. 
Assim a minorü propõe n redttcçiio; o iui

nistt·o am111e; :i commissffo de orç.~mento :i.do
pL\-1•; a camarii. :i.pprov:i.-n. E é n proposito 
d•• rcdacção, 1mu. docl11raçào dessa acto defini
liro, que se lcrnnt 1 a cmrsur:i. 

O del:do da canm1i>s'10 de rccfaççiio pm·cco 
consistir, pob, ecu tct· redigid.; o 'ltlo se ven
ceu. 

A rnd:.ic,:ilo é, po:· consc:;uintc, h·•·ep~·ohonsi
Yel (''t'ª iado>), "não sei' qua:ito ,; som11n, caj:t 
elimina~i1o o 01-.::ulor prapõo. 

O Sr. ~<\.n.<lra{le F'i;.pu~ira po:·
guuL:i ao orJclor q11e o [\<·ccctieu si prolcn•\c 
Ull\ll\bl' :l !llC~(\ ClllCU<hl :~ rctb<.:~tiv' 

O Si~. Hur J~.uuwu rc.>poudc a' tôtmatirn
meule. 

O Sr,. AxD1üDE l'r1;~imu diz (1uc ô ox:u:La· 
mente contr.1 esta impngnnção acompanhada da 
cmcnd" :mnunciada que o orador se levant.-i. 

O nolmi deputado i lllza uma exc1•escencia a 
dcelarn.ção eh som ma. total das despozas do mi~ 
nistcrio do impel'ÍO e propõo que 11a redac~ão 
do projcçto soja suppriiaicl:t a dita somiua . .1.8 
l':tY.ões cm que S. Ex. se fundou siio : primeiro, 
qnc csu1 ~oin1nii. é mcrnincnLc provisorin, visto 
c1nc ao scn~<ln iurmnh~ :i facul1hltl~ de cmcncbr 
;1. lei. acrrc~conl:i.nrfo ou cii1iiüiuimfo o cro<lilo 
pcditlo: po\· Mnsc_;::-ninlo,feitn 1\ 0hr:\ fogislnliy:i. 
por p(l.rte elo sen1l.do. o projccLo te•·(, ele Yoltar 
::t esta co.nmra aftm ele rnt:i.r-so as cm.end:is. (! 

de ~onformidadc com o vencido é que se <levcrú. 
faw1· l\ somai;\. 

Pt•rece que foi ú!:ILC o primeü•o fundamento 
que S. Ex. deu. 

Seu te cliscorclar olc S. Ex., pon11'\C o ponto 
OS8Cncial, n q uc o poder logislati1·0 vota ô ex

Qne ú. pois. o r111c a c:imar;\, om rnmm:1, de" act:unento :i. smmn:i. que o nobro dcput..•u1o jnlg:\ 
libctou '! lll:tnifcsl"mentc 11uo a prnpo~tn do S-O- inutil; porque clb rcrn·cscnLa o credito tot.'\l 
\"Cl'llO so ro<luú~so aos lermos pracisns elo orç:t· que 80 dcstin~ no ministcl'io do impcrio pam 
i11cnl.o a11lcrio1·. Es8<; orç:uH011to rc•·d,vfo ~ quo 8ç dcspcudor ;:0111 as tlilfcrnnlcs rnbdc:•s da lei 
111an<l:n·a u(ln provct· ils va:,;11~ a.b~i.'La~ im ~ocr~· do <H'••a111cntzi. (,tvvitolus.) 
Lcit'ia, dispo~i~i\1J qllC o actu:tl pn.>jcdo rorog·a. :-ii iwtll'Cl" di1niuuiçffo ua 'lu:u1tia podid;~ pul•J 
Lc1g@, <losl:1. L·cyogac;~i.·) n~1•J adyi:1u accrescüuo <le guYcruot u poder ]çgi~l~ü yo i·csLriugo o crl!dit•J 
•krneza • wlicüado, ~l huu rei· ao ~u11Lral'iu maior ~om-

1l ('Ommissão 1-lc l'oJ«hu·,·ãv, jiob, n1ío podia ma, ,; poi·ci11c o podei· fogishti,·o q~er ampli:<l' 
r,1;rnr scn:to o <1uc foz: manter a r~clttcção for- 0 mc~1110 ~r0tfüo. (Apofodo».) 
'•l'lluda peb ~ommisti:'<o de uc·~«rnenL0, lhilJt<lo e\ su111u1a Lol<'l rnp1·o~cnt:.i. o ~rc<LiLo 'ill~ o po-
110 a!ga1·ísn10 rntado "· clespcl.:t com l~ soct·c- 1Tet· logisbLirn concc1lo ao mini~todo_do impti:•io; 
l.:t ·ia, <' rlt·rbr~nclo a l"•1Vnl'~(ío ,hr111cll:1. r.b.11- 1.,s ci•r•l)g :i. rrspeito •l:1s ,,crh:is p:1t•e1~os p<l-10111 
rnrla. ~r 1• rorrigido~. mas G erro ,lo, yerb~ . lot:i.l n:ír1. 

Onrle e>!,i, poi~. o r:>ri\1. ••U ,J .•rime·? 1 (Ap.1;·{.~~- ) . 
Po1" 11llim~. con"i,lnr:i.r,i o o~.:idoi· o '1uarto r.onvi1h o n.<h.-e dor,ull\J~ n lor o r.i:·hgo ~o 

~»p~ro, que :ti7. rcsp~il0 :l•J r·~r.~gr.tp1t•1 : .<OC• ' prnjectrJ ~onforn1e Ciilà ~l)J~C~i.,iolo. «E' r.11tor:
CDITOS 7mbl·1c o$ e ;;wl/w;·n.mc;1tos 1lo c.,tado ! z:ido 0 miníslro e S()Cr~t:ino de c~lo.<lo dos nc
sro~i!fr,-io. . . . . 

1 
• 1 g-t1~i11::; elo irnpcl'i·"' ~ .::t~:=:;~:\r con•l ns Si'\n~i~os di1-

::;,, propri~\'1111"i1Slcr 1nl. ~lln snl·~n ~ ~!11:~01:' .. rbr:d•;s 11;1~ >1Jrhag so1-:1nnl~s o. somtn:i l~bl ~1·' 
Holn·~ 11111!\ e:.••'H•!n. r1 n°; 1'1·' tf11nin lll:i unto. ,, .\ somm~ 101~1 i·cpr.;sen~~ o ,.redil/) 

:! O:OOn:-;l)O~~ 1 NHlC•'.li:lo r.11 mindcrio. o 1leYo l"0J~resent;w, 
;)u!J,·c 1:~s;• •)tücn.la p•-·· n ·rnci<)<1·sc «>sirn (!. ! si n:lo hom:e~· ct·ro de ccil~ulo, as ;;omroas pat'-

l!úl•HHios'iu lk tir•;atJJClllo (te): \ c•ia•~$ 1bs 1l11lor~nlc~ l'tt!Jric;is. . . . 
c,i;· De tH:cUt·do ~mu cJ di;;'tJCJ mini::ilr·~,, ~l ~0.111 ... 1· l~ S1t4 15?L1ni.1·~1v lJ.\:-t·r.\~ ~tnttJu~!J'o dv ''~'-

1Hi~:>1u \l,~c.il~ a. c1w~1Hti q1lc r\!•.11.1.~ (l·-:1·\ ''Cd):c 1t1 i":l1)~-l· .. 1n'~l" t~') r~r ~t. ü1th~i·cu1;l. cnlt·o o p1...t-
1h: s·.-\i:i'D·.'~ .'\ i)1...~~1::.:.ti·\~ -, ~· 1 1 1 • ·,, l' ·: ~l0 ~; ,_, r ·Jl.1•11). ~ 1"~- ; ,,:,.·,·,;~• úi · ··"~C"l'.) . 
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Sese&o cm 23 de 'vl~io de 1882 

o S1~. :~~r'HUD•: FcGtlEitu dii: que e c:..:~ct·:- Õ'.'3. e.st..i. ·uoa obra que. não ~e podia faz..er, c~mo 
mr> 11ti~ cs tG o ponto e:;!Jcnc~n l. p<1r11ue. d~p,)H11 dl~ s~ fe i. em <l.l guos 1urnut93, p:i.ra u01camente 
<lPc b r:ir a i>~•r1Hfü'l t.:>L;;.l.o. lei coutin;\a: «.:>. saber: , apr~:;entv-se o projeeto n::i :r.eJ.a. e ser Jo mn 
dot-.lç.l 1 icllper;~I. et~ .. et•; , 1' ;:.:·preciso ~tam<lcr ' díri. p..1.:':t cutro impre!l.:e;~,, d:stri lmido, e entrar 
11.0 pl':>f~ ·Hio d:> õ.l'tl~·o . , o r..~smo projectr> em 3• disc"usdo. Foi esle e 

_·\ raz:io em tpe se iuntl:i. o nobro depulaáo 1 :1r,.~.:-·men to '.fUC deu lo~u· n. b! equi roca J e 
ná.-:i .?rocooe. ntende o nob1'G Eicp1llado ~uc . j 3:.imm:.1. c:)Ot1'~ o qrt:ll o nobre de p1.1tado lsmbra 
rlr:wl~ qu& .-:• p ~·ojc ct) tom de vol t.:.i.r c1r,end<., do 

1 

nn: r~mcd io iocffi ctLz . 
do se?13:~ •. .; DCC#il:iO ª1:~d:i raro. s~. corrigir.º o S!t. C.\'S~lJJO :>.E DLlVl!.fRA: - E' t~o facil 
f<rro. :\Ao e poss: ,·e~ nmr.tt:.1r ~111~ 1st:i ~e dP. , . \:Of ;"i~it• ! Uasta mand;tr :t me:~a ttmn e meuda, 
r1,.. ~-,, 1'!ol:n· :n pre,.u.ui:- 1.JO.O ·~·4 prvJeclo~ Yo'JL!\JO!:i 1 :Ul.crai:do a som.ma.. ( H a m<f. l"ói a!Jltrles .} 

~~i:e~~~,~~~d~~O~~ \·:im \"OIL..'\:º d::.. sena.do para 0 S~. 1\ .'.'iDF..\l>J; frGU E.lR~\. diz (}1.12 O, <1tte é 

.

Ih c:\r.u:i- ra Jev~ i:lt!.:f :.i r ~r,L o . .s.eaado \('ma 1 es:;e· .~1?c1al e1u .~~ ~r~.l>~lh~ dest~s ."à.O .? A r e
ob;-1 i:erfe1~,._ tapoan.dt:.q , tanto q<ta.nto osti·:er da.cção defi~1t1\!.,., ~lue mc ... tobe a r.nm1n 1 ~s:lo G~ 
~,e, nos.so LJlca. nc~ , e não ma.oda:· ob-·::is err ada;;;. reda.cc;ào. e ~ r eaacçã:o qup, 3 comm11nl.i.O de 

• re ;ArV<"&ntio- nns 3 faculd~vfo de emcodal- :.s ~e- e>:-ç ... ~mcnlo deve f.ue~ das e.wo::ud~ ad~ptad.-l.S C 
pois 1lue ú s~n:>.do p:l:"\"enturs. d..:·r tieb nos~o enc.1rpo:"ad.u ~o proJec to ~ur~nte ~"' di sc. •.1u~o. 
erro . L::attl. 1·cda.c'l~áú s ~n·vc d~ guia :>. ca.1na;-a na 3 ' dts-

1 e; ~ ~ • <..." • • • e~s!iO ~ cslv. ~6'.ia..:çi'.io \.'.OU5~ La . \'A~if.c~ as 
U .. '· t .. y v BAKL0:-µ .-~ • ? ~r.o está na em~'.'lrl<ts e :-1:ed 1d :1.~ ad~ipto.dai e~n 2.1 dts~m::~ lo. 

S1)mllll:t ê Sl 1:1~ .;>'.:ip,;nho ~·. e{u:-.~n:i.ç~o dos·Ja A~sLo q!-10 na. 0 ... dia~ussão a..s cm3nda:> s§~ di r i
so!':: ~lll~!. O~.:!C\ Yl!.~ ti<~:· O Crrü? g.i.Ef.as 3. l!SS{) tra balho jà "iJCOrpO:".ldc), i")f :ts.,:i!n 

O '>t1.- .-\~~i?'.Aot: i;JC.'vt:HtA <lfa quo ~1 u se- dl ~ .,!.- . a esso trai>~lhojà aLloptu.do ; U n. ntes urn 
i1ado 11.à.o ~l \:t pelo e: i'o e 1dv t'IDC!"!d~~r a ncss:s.. tt·àb:dhe tte 1Su,1p ·e$.i!iO. <l v restJ·i~.yãv ou de 
'»:ir--..... la. íicaY::i u;i. Jei t• defoitn; ~i n ,o;.t:).nctdo :;. .. ipli'ltão, do q uo propáa.im:me urà tt"clba.lho 
n:!.J t.i~:er ou;:-a •.">; 111end::;. :i. fa:1.er .:sc:1Ü.() r.orri g-ir c'.e e!1t<Jnde .. Ora. por i.u i ineamo qae essn. é a 
V -:"\•;:.':ISO ·~rr ~i d e SO!J\:_"lâ. C a:u t ·;.>,.i,a,lho . inatl i n~tt ul'Cz ~ e C:sses ~<.\o O~ t:lfüi tos d a 2.:t. dis.r.us..,ão. 
OC(!:tip: ... {• l.~wpo tlo r.orpa lc1=ri~lati .. '"(• 1•,..r3. ~or- ve- se '-fUC. s. 1·ey,fae.;.ã::t !l<.ib id.al.enrn íncmu::>ida. 
ri;;ir 10,1 e rro dos ·1;J ::1:"., qu(' <!~i:;;:ü!nos pass:tr ~eh re i[ i~uen to :~ mesmn C.<1:n1mss:1i.l\ r1 ~ 1?.> f.'on-
1.:<> po;-.lu.e e:ic;oer3nm10~ •1~1e v p~·ojecto ::u1u: \'Ol-~ t"ee~ionou o projeclo, :i:sto é. a M1nm1s.~ád do 
t::i.ssc. or.;;\mcnto. <i a-1 t1ella ' !''~ dm"e ser m ;i.t:i a~~ 1.Lra.43.. 1 

.}lits S. Ex. n~o phdA p;-ü fK) :" !'ii;c. parfl. e ·~i.t ar :n:1i$ t ralni.làõ.d.a. (} .'llO .u recl .i.e.ção rleti.n i
u:-.t er1 (' d.e ~om1ut, tl, heu.u~ de' soru104tt' a.quiUo tivn.. 
em CfB de\· e i!ll[)l..•rtar o cedito conç:erlld::• ~io :'\ão ~r~t,"nde jm1tifi.ci>. r :s. t!(::IDsura. q ue se fez 
p ·:Jder '~xec1.:th·o. ii c-:HD.Illiss~ de rodlcç;.'io e 1:e llue o notwe dcpu-

0 S~. R:;r H.J. ~~S.\ :- Peço a palavra. 1.3.de proct1 ·ou defood~r-se e de fender a ca.01:..r-a, 
d e •JUe! e!lC e digrlO 11rü<i.Ul ~n tO : ul:'VJ. ULnA vez 

o .:..,i: .. • ;.:•.;:)!{ .\tir: i•ta-r E1r..~ lli:z qUL\po:·tauto1 ~i que se acha no weo Ca p·~ l2...-r.i. <h ~ :l. ·J'le.a. <"on
n:l·J hou'.·e; il~1v~11h do .sen'.-tr:l'.t, p~c!la 0 c:ro; eira ;>odcr-ia ter s ido :.aspe•;i., :i.:.ai:s a5-p~ra. do 
ai t: S\!nt;.d-.; de;- p:..1r e lle, põd~ <l<tr 1ogar .'.L que ''JUO O ~aso pci.:a : nada. t:J:tÍS C0111r\l 1J ffi do tlllC 
:i.(: ~a vol to ~;i pr~i~et ~) iO p.1r causa desse er ro ; e u 81 arro de e-0i:t1..m:i. ·una. Je.;lj..'\S faltas. deixa.:- de 
e~~ ~c-<lo r.300. r.:;rn1;tt~ndo ::. ca.uar.\. e> projocto incluir uma ou outra H3rba . nl.v inein il- a. pelo 
<le lei a.o se 11:1·~·1) !1iOu1 sei ~ com·~nientow.en te seu v~\l or rcul. {ft:e e 0 c aSü qu e s~ rlcu . 
emell 1;-:riC:•t dJt :-:i. oe·:~\.H~o ~ (tUC ~\ dié)nida·Je da ~:m!l. ~iruples. obsu,·a~.ão em t.:>rrnos mais 
r.ossl ·:a~:i. ·~11,. o t.ob~e d!t?'J~ado p:-ocurou · bt-a.u~os p:-o1uLirfo. o 1esmo effeill'l , si por ven .. 
;;d r -e r.lel~ndcr. Ílf1 l~~ t!::tp03' a e.fio dirá o o;-o.dor tu ra o. ça.~ r:a. :·a. is e tnostr~i.sse d is l()!;ta . es mo 
a u:f1 clv.z;,r. w :.1F1.. segura.mente ;). um~ deroga- ~u lga q~o e.a~~ ' a procura· cvrrigir o err o, riue 
çã-J , C:l n1J ê es~ rlc commetter erros rud imcn- ac \·er ifi.cot.i . /1 \;.'"and u;-a d .is tcr.1.uos não e~
~::i.e~ <ie somuut. . d•tiritt. e ;o,ta rcc1Ji1tSj.!era.ç'10. ;;elo con ~rar 10 mau 

O Sr.. R.a. 'r ::ü:~RO.S.\: - :\las ent1h o q ·1c l. Llc: ~itaria. 
""':-ró.~~ ., ·.1c •: o..:1.i1um:-;s..4c re r,~•mda çr>r u ;o,~ l1·a- :d:lS, nã.o :1!Js ta i:te . . '\ i:o· · itic~ n:i.n dA-ixou de 
l)a Jho quP ilã.o e .;:1.:u, {tuq n :1.) co:i-.t~ do MHo- s":':· ,·und 1<l. l. O me:;:i.:•J u 11l>r~ dAp : ~ .... do c 1.:>"or.:ta 
f!'a.pho ~ \?~:.i que llm3. n•,L\ :'\. J.1p: ~ f(,j intP.r('.a,'.~vl~ ob e 

') \. r <i · Sttb:"C-?:ic i;,1mentíl 110 te.tt11de UCd:l ilfOe nda. 
o) ll<'b~~ - jo~~~~'. f)c t~~'/ 1;~;.;i~~:;i;;.~;~ d~;~r~\ob~ () SR. ltt;Y R.\.R 'lOS; :-Xâ~ a:>•'iad:> : •>C r.lõe-
11uer-. :n~ \ ', E: :i:. .; !l!Lo me ~~ ttrj bl:.a o que eu n!i.:i dis.9e, 

o (: ue ;,: ind is:.. cne;:.vel ,J (:t; ·: ~ ill u.;tre m~ioria. oe;:1 ve t\ G. ei. 
n íio fflosa~N , en;r.u .'l-:i .. tr.:.>u. l!t:?~t.a \'l'Z. t :mo ::.. çv. O ~n . ASDR~:>E l:1G:..-r.t"t \. Ob9er•·,1 q t.H! o no• 
l!a mento (r.;ooi---,lr..s) e-m d~sp~ DS:J.r :-. Lnp:"~!t,.:fo bl'"c- dopu.t:1. :io d l-i..se q ·a~ una D')la a la 1)is tinh:i 
tis. r edacQ to drs e:nend:is app ·o\::i. ·~ a~ em ·!l. rEs- sih :nchúd .i. :iela. ~ypo~A~phh n~iona.l . 

~~~~:;,., ~~1r":~-' 'Ji~~~~~~~~L~~~~:,!j~~: .)c n Lr-'!õS~ 0 O ~7L Rcv :~ ... r.~1'.; ·, :(ri irm . rna'.'t~. 
C<1ll tl'- ~i:le 11~0.-cai t:nt(> r e.l1muu elll •emr)(: l-) ~n . A:-õ~R\D~! Prüu::ra .... di.2 quo isto:.; a 

,, nN-.> .. u"i.O. 1i;&~uJ., -:u6::;..., c.11e ndits ~a .. e-.:•ttm l!!><ll 'l\~e:ião: .m~. S. E t . llisse 'iue na typo-
1:e Mr l·n:o:-pvrJ.d ;.e ~l•) prcjecto. red:gi4ÍLs i::: m ~r::i.ph.!a _:1l-Clon11 ton1011- se essa not.a. a. lapa; d a. 
sepa.:·ad(I , ma:; .coro a. pamsa e a cal ma nec.P..1.,a· 1 Cllmm1~0 ~Oli.lo. ?e\·end'.l Mr. e~eorpora~,, n ;i. 
ris.s. ~r-!ç (l t.inba.m~9c de a hera.r qU!\Si toda s redaeção: na.o í 11 11to o q_Tte dnse 1 
a11 vetbas da p1 op1Jeta do governo. (Ap6iad!Js. ) O SR. RV"i" B.\aflosA:-Sim1 e.enb.Ol'· 
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Sessão em 2~~ de Maio d~ 188'2 3i 
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. o ~11 - A1'0R.\D~ FtGUEUU r.1use1·\ot qu ·isso,jã 
S$ v.;, uão «!tera " seu [J~11S:ln1e1110 . • • 

O .' n. R t;Y 8 .HWoS.\:- 1\Ias V. E:i: . fallou em 
nru~t nota a hi.p is post:i. ol:i e s11l:ireptic ia
me11te . 

O Sa . A1'mun~: i,.1(:urmu 0!iz ,1nc n:i. im
pr~s~:to . 

O Sn. Ruv BARllOsA:-?ião, se11h1n· ; :i nota a 
fapis n 111i 11ha . 

() ~R . A x Dlt.\D8 !<'1GUE IU diz •[U~ CS$0. noLn 
a l:i.pis, (l ue ~ de ~- E-;:., foi encor~o1•ad:1 n.i 
imp:·essào. 

O ::>11. . Ruv 13.lnuosA : - Xatu1·almente a typo
graphi:\ tem looa a raz.fo, ponme, esta ndo n. 
nota ahi cscript•l, l\ incluiu . -

O Su. Axmuo;: F1Gu.t:11u , responde ciue é o 
<1ue estâ. i'epet1ndo . • _ 

O S1t. RuY B ARBOSA : - O ·que quero & salvar 
" 11uem quer que i;eja d:i :.ccuS;J.~.ào Ú.8. inclusão 
oli e subrept iciamente. 

O Sit . A~DRADE F 1GUEU1.\ : - •. • que na. im
pressã:e e3Sll. not<1o, que foi escript:\ por S. Ex. à 
marge•u, foi iucluida na tra lml!io ria redscção 

O Sa. fü;y Rumos,\ : - Ma:s \". Ex. aal:i r~ que 
oli <! sulm p t icU<mc>1!e pt·csuppõe malicia e é 
isto o que quero excluir . 

O ii>R. A :>1DR-\ OÊ Fm11Et1u diz quo não quet• 
:i. ttribuir a S. ~ L nialicia. 

O S 1i . RuY B.rn.aos~ : - Nüo, <1. mim niio; 
<ÜO seria nm:i. imputação de riuo não +lesceria a 
cle1'e11der- me. 

O Su. ANDlLWE FtGUEI:rtA diz que. quanto tÍ. Íln
pi·eseã.o, a.on<le se deu a mclusiio, n fü:i pó<le :.t
tril:iuir, 11c1u deix.i t• rlc a ttribuir malic is. pois 
que não cumpreh-:nde q u • en1 mns. typographia 
nacional ae iDsir.- eu1 t<l:S: lo de foi um:l n ota :i 
lnpis, quG não faz parte da t•edacç:lo de:in itt»:l, 
que niio cst.:i. cscripta :i ti ni.a. e :i.~:;ignada pelos 
membros tl21. comu1i•s;!o. como ... e su_ppuuha 
est:<I' a not.\ :i lap.s do nobre dop11tado. 

O Sn . CA;-;1J100 DE Or,rn:m.\ : -l'or1zue uiic> 
attribuir •ml-s :>. impcl'icia '! Por'lur. ;o.Ur ibu ir 
logo a. malicia ~ 

O S11. A.,mtADE ~'rnuEm.~ dfa que ao moLivo, 
l(llC S . i·::;:. 4uoir:< . O quc é fóra de duvida é 
'iªº lwu .. c um:c nota t. h pis, ri11e n ii:o devi:~ ter 
gjdo i ucl•Lida Uit tedacç·•o. mas <fllll o fo i . 
O:l, c,i1uo o j-Jl'[lal que lev,Lntou ess:i cri
l icn i;;n i1r:i.vu 8st.L c1rc111nsLancb, vã-se qne . a 
su.:i. censtlra nilo d~i~ou de ter cllbimento ; ndo 

·-···· (\~ixou de ser procedent(l., .. - .. 
O Sn. RUY BARilO~A:- A criLics., desde que 

tem fu ndamento, pó<lo ser e;:1Jrcida ; ma.~ 11 
injuc·ia é que não ó :i.drnissivel, especia lmente 
conLra o pa.rhuncato, n •'m deíen~:i.vol por um 
mewhr,.i delle. 

O :':n . Ruy B~aaos,.,:- \'. Ex. _releia o que 
leu a verá . · 

O Sa. Al';I>!lAD!! F u ii.µ:1R.1 di l. que leu, como 
costu111:\ ler, todos os artigos ed• Loria.os dess:t fo
lha, ·~ não viu nesse, a •-1ue o nobre deputa.do se 
re'.'ere, a miuima ínj uría. 

O SR. Rt;y B.~R1;os.~:- Poi$ eu feio riue ú :\ 
~na.is gr;,.ve d<l.o 1n.i~r1as que se pude·m iu1putar 
a um pa.rbme uto. 

O Sn. Sor:zA C.mv,~LHO:- Está ,, té escript@ 
com desprezo. (Tia • .mu os ,rpm·tes.) 

O ~n . l J.:>DnAD:> F m u EI.lb .tiz ·,1ue· 1·e <lh,er
gencta no modo de apl"cc ial}ào, vê uma c ri tica 
acerba aos descuidos elos tr"l:i:<lhos desta cam:ira , 
tllllS não vê injuria . . 

1:!:11\ c0nclusão, não é jnsto que se io.Llle maia 
tempo com esl.!l questão. 

P ropõe, por!anL1, que o projec.to volte à com
w~sâo de reda.c~-io (apoia.dos) afuu dl! fazer a 
oomouo. ei.:acta dos credites especia.03,dados pelo 
corpo leg islath 'O pa•·a ca<h um dos se1·..iços con
l~mi:il:ulos no ministeri1J do irnperio, r e;>rodu-
7.lOdo a somma tot.al como emenda. do principio 
do a r l . 1°, em que se diz que u ministcrio 
do i11\pc·io sed a uLo;:-izado a. àesp~nder a somma 
dv tantos . . , isto é , a somrnn total. (.1poiados.) 

Propõe q ue a commissão de redacião, ten~o 
iíle fazer esta som111a. p1·ocu1·e inserir , n o p:i.rn.-
15rapho eoa quo se verifica o engano, o conteudo 
d;i. emenún. d<L.minor i;i. que a illustrada comU1issão 
ele 01·çamento dei-s:ou de inclui!· na sua p1•uposta. 
E d~ hi e q uG procede todu o enga.n o. 

Propõe, pois, que volte o p•·ojocto á. com-
1'1.l.issit•1 de r ed:tcç.ào para 1•edigil-o conforine o 
Yen cidQ em 2·~ discttssão . (.-1paiados . ) 

E liú:i, apoiad:i. e pos t.:J. cm dicussãiil a se
g uirite emenda: 

Requeiro que se elimine a somm:' exis tonte 
n11. r edacç;io do orç.amcnto 1fo impcr io .-Ru?J 
B a,.bosa. 

\ "em ~i mesa, ó lido,apoiado e entrA conjunct.'l-
mcntc 0111 discussão o scgninle • 

Requerimento 

\'olle :~ redac.;~o ;L commissão, afim de redigir 
segundo o vencido e corrigir o er1·0 de som1ua. 
- 23 do Maie de 1882.-.4. F191<eira. 

O S r . Ruy Barbo,o;a. não volla :i 
tt• ibuna sen<io pa. ra. rectifica!' um e~ru e:,1 'iUC 
iosis .. e o M!J.·e dopubdo pelv Hio de .. Ja neiro . 

Dcn :í s ua pr;iposta :i. fór111ll- de emenda, mas 
. un_p~'lfl!':'nte por se.· esse o 1nodo ;ioss;.-el de 
chog:i.r ;i.o fiou desejado. Nlio se couclu:i., porém, 
que ella altera o trabalho da comniissão. Pelo 
contrario, o seu fim é r<>sta belecel-o, e:s:p·1r
g::mdo-o de 11111a inutilidade, quJ lhe não pe!'
tencia, e lhe exc;-e <ceu por um acciden to ex
plicado e sem imtiortancia nenhum,l. 

O ~p.. A :-<Dtuo;; F1Guem~ obse~v:i. <p1e jâ ::li a camar.i. ente nder indispens:i.vel a sonnna 
,Jiss ' quo a criL1ca porfia ter sido c1n t(lrmos de q11c se trat.s.. é alte•a i· o seu regimento. 
1naiH br 'l.ndos, mas não enxerga in}iria na cr i- dispondo •1ue antes do vir à oonnniSiã ) de rG
tica, que se fez a este tr-.. balh.o. Só a n imia aaa- dacção. o orç&mento volte á co112missio de orç-a.• 
~e-pti~i\idade do n?~re deputado põde enx.ergar 111ento_. para . procede_r ao ~leulo.. ~lle _ nãC? 
inJnr1a. em uilla. cntic& ta.lV9i:; uai pouco acerba ! c~be a com_m1asão de teda.cçao. Rec!1~r nao o 
ao ebu tral1111ho. ca.leular. Lili llxe"elle-te t11at!iem•t1co p6de eer 
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um osc.rijJt)1· incor:ecto e o1.1scuro. :ts>'im cnmo 1 O St1. L!:.t.\ U•:.\11.1~ (pelei o;·cl1Jm ) :- D<n-o 
\ll)\ c,tyli sta <le p1•i rnoi:·a ord.iru pô.!e o;·iont:ir-so : dod.,r:u· a.\". Ex. que ~ocupo.udo ,i proddonci,i. 
m~l olH!'ô 03 al;,r:1n:>mos. ; da c:t:n~<r:t. e laudo hantlo e mpate llil. YOlaçã~, 

0 orador per si, Lo 1n sua emcnclo, IH'O\Jondo ded::rct r1uc c~t:1 fica 1·:\ r:sc_rvad:i p.-im o <110. 
n climino.c;.:'io da somm:i. 0 op i:ondo-sc ~,0 l'"•JUC· ;;cgawlc o nessa 1i ~r-;u:-is :to e 'íu.o estou, ~c-
tünc11ti do ::;r. Andrade Fii;ueira. g-undo :i lctrn do 1·cg11ncu1.o. ( . .J.1,01<tdos.) 

Z'liio h~.v~ndo m:tis quom pcrliss:: :i pal.wl'.~, :i O Sn .. P11i1s:u;.;:-;·r~ :.- E« ontondi, o aind,1 
tliscus><lo 6 cncerrll.dl\. Posl:i " 1·otos :t r~<l:ic- entendo ci:rn n~o se potlc su ll:;1ottc1· a no rn ,·o
ção cO:ll r. emcn;b do S•. Ru\• lhl'bo•:a. e 0 L~ç ifo :i nrgcnc1:1 d~ pruro:;ad'io. hontein 1"e<1uc-
1·cquerimc11to do Sr. "~n•lt·auo r'i;;noii·a . é cslo l 1·1,b e ornp:oL1c!a. Segui2do o rcg1monl?, .? csty
rcgcit:Hlo o :1ppl'or.1ch :i 1.0 '.:i"çiio com " · los ~a c~t~~i, css.\s moçoes fie<tm .P<'eJUtUCmla.>1 
emenda. tlt'sac •1110 se esgota :i ho1'.t conce<lid:i. o se eutm 

O S1t. PuEsrni:::-1.ii: :-l':<lls~-~~ ú ordem <lo 
dia. 

O Sn. '~:"'l>!Ulir: Fv;ui~m.~ (J1c1" o;-.rcm) lcin· 
lira ao Sr. pl'e>id(1nlc r1nc o l' ~11ued111cnt•J que 
faz ho)nlcm p:\T!\ continn:1:· !\ di~cussf\o tio '!OJ1-
t1·ato <b -> ca;·n -~::; Yr·1-..'!e" fleon c:npe11.;1do. l\ir 
lanto. c~pcr:t\':l Ycl- o hoje entre :i 1.1:1lcr in cio 
o:;pediont e. 

O $1\. Pm:snn::;n : :-Ert n~io , ·cjo 1·&11uori 
mcn~o nlg·um sobre "' mesa, o nom me con>ta 
que tivesse h:wi!lo. Hom-c npcn~s nrn [>Cfülo 
do c:;.plicn.;:1o foito pu1· um r!vs nobres deput:i
<los por Perunm1mco, n.o ciu:-il respondeu o g-o
yorno; .e como tives~c s it.!o csg-ntaJ:i..:< hora 1!0.; 
requerimen tos, rcquercu-sa 11 rg·anc1:1 por nm:i. 
ltoi·n. p:ir:1 ('On!.i 11u:ir n. dis~uss~o. ,. :i cn.mnrn 
com·Ctlc n. F ii1<l ;1 ~. hor~. r crpc:·ot1-se p~·oi·og.~~ ;'ll) 
ti!\ tll'g'CilCin, r'!UC ll:iO paSSOll r o1• ter h:n·iclo Clll• 
p:tto n:i t·ot:\~!ío. 

_ K a fõ1·:nn. do rcg-i1nC!!1Lo ficou pi·ejut\icntb n. 
d1sc:issão, como saccoJe cm LOdas ::s nr.çifo..;; ó 
questões de ordem. 

O Sn .• ·\x1>r:.11m P1uv1m1.\ <liz •J'lC o l'C•1t1c
J'irnenlo do nolJ1·0 ticpltL:•clo por l'cnw1nlrnco fo i 
,·er\J:il, assim como foi vcrlml o pcrlirlo de ::r
gcncín. foilo pc• !o o 01·odo2·: rlestlo q•ic rt ,·ol:tção 
ficou cmp:>.1.a<l:i ue\·c clescmpnlar-sc hoJc. 

O :Sr. U1: <1l\C·J.~,,:L1·a.;ln. r.i'c1-
xoi r:.1.. uc\"•J c~cl:< rc 1:cr :1 ea~a ~olm~ c~tc as
~•mtplo:por;inc t•i.:c<:Í:lt1olt.1j (1st:u.1<.:lll<l 'rtw apj1:1-
r1..·1·c~~;c c:; -; r.:; :, rbild1·1 ~ 1 u ·: 11o:s 1 1uc 1~ Lita1: 1n 11 ,ti
rcitu 1le \'ul:L•; iw 11 l 11~" rL:e;·i hLCUlt~ t.:Q!l~W~J·1·~\ 1 ju1-
,:.;on <ICI'(':' CJll\lJld!:l'- SC COlll o <li~tiJJdO <lep:da1lu 
•1uc uc.-u1.1ou houlclll ti l':'csitlond .. , e potg·1m
ton- lhc s1 h"jr. :;ori" 1111 n:i'l 1lcsc111p:1t.~,1.
ª 'Ju<:lb Ynl:LÇ•h . o <list i nc lu Sr. C'• lrn~Ihc·it·:. 
Lima lJU.!l'l!l <l i:;;;o •jll o.! cmlNr:L ti l't:1J' lcri u1011tu 
tÍ\-~$50 si1lu vcrl.iaL 11111~ v~i •1ue :. m~sa u li nha 
:ll'"i11 n ollc fiz r'l'" ol\i~~l11 •.ln \' <:l:t~:;r1. o tk~"rn
tr~ito ,Jo,·i:-t )ll)j~ 1l,;sfo1J'":*-Ef'.\ n:t 1:i11!li:L .10 1·i:-.zj
rn'!nt..1. 

()Si:. L DI.\ fl::AR'i'2 :- E' \'Ci"l i1'1~ . 

O Sr .. Dc;Qt;E-BS"rn.\o.\ T1: 1~Err~\:-Por cou
seque11oi;1, .:t menos que o $r. presidente nito 
•lerlnr c c1ue é o a;•tigo <lo regimf! nto rpw nos 
!olhe o <h:cito ele tlescnipale. a manos <ic <1 110 
S. E=<. 111io no:; q1t0ira pro\·ar r1:1c putlc co1·tar 
mu ;1rtig-o 1.1uc ªº' <U 111ua faculdaclc. a <[llC~liio . 
pcndeulo ck dustH11 p:\I.~ 1lo\'o hctjc s~1· l'i'~oh-i1I:\ 
cm Ull tUG d" lei o <lo regiwo11lo. (Apúiatlos . ) E' 
unic:i.mcntc cm !lJJluc d" lei e do 1•egimcnto ,1uc 
o oi:i.do: fo:.: oolss dodst'i'l.Ções que nff•J pad~m 
ser cvnt';l~tr:d:,s . (.-ti;~ :·.:,(los.) 

n;t or.lcm do d!:.. (.11ioitl'lo:; e 1Ho a1>oia.cÍos . ) 
'fodavü, a Ylst , ti:. 1 lcclar.,,~o quo ac:;:u::i. de 

faie;· o nolwo dopntatlo iicr ?llinas, llUC lionto:i1 
o~cupllv,\ cst:i. c:t<loir::i., e eom tpcm '<levo g unr
d:w ri. ~CJli. l:u·icdadu 1hs üed:!ü~s eh me~:i . nni, 
cml;orn iião 1'.0UYicto do :tccrto tlossc alvitre, 
:$U~J; ~ ic ttcr t\ d~c. i:;:1o ,·1a c.as:1. :.\. "·ot:..i\:"io da. prol·o
i;ac;iio cmpal.itl.u. (.ipv,.,i,Zo.>; mHi.to bc:11t .) 

l'::ço i~Lo tJO~· u111 tl.>Vê.l' de wli<lar icdadc; e po•
<pie o nob1•0 depu\arln , 1v yicc-p; csitl.•rnle, aca\J:i. 
tle :dfü·1n:u· qn<l as:>Íill. decidi u honcom, r1uando 
se rcrificon 'l'l~ tinha havido empate na v<itaç:1o 
d;; p:"Oroga~:t.l di' hor•<; dcch 1•0,porcm rinê faço-o 
con~ra a eonvic~;'io 11uc tenho so•,ro a intelli
g.)ncia qae o:·a. so r1ncr cltn• ::to rcgimcnlo. 
(.-11>oi-u.los; 1:111i10 bem .) 

O Sr: . '.\l.\tT.\ :\1 \ " H.\f>:) (i' .~C(, l'<!ln.;· io) oc
cnp~v.n t~mhc1: 1 n. LJl.CS:\, rp1 ;tndo o ~: r. nnn.O:;ll • 
lhcfr.) Lim:i. Dtt>\rtc 1lcdG.ro•1 •ino cm visL:i 1111 
rcg-imon Lo fica;':\ n<lí:id:i. :i. <lisc·t1~sY\1J ; m~s 
p~u·c()c-lh1' c1110 :l ~:\s'.t h!Jor'i oll\ um erro ou 
:iu tes 01:1 um on.~·a:lO. A mo~.ão, cuj:i votac;ão 
ficoa cm!Jalad:i. é 1J;\ urdw 1 d:ir1uel!as l\UC pelo 
r~gimei"to níb sendo dccididns i10 mesmo 
1L-i ficam 1Jrojucl:C~d·.1s. · 
Ningu~m pó•lc <.'Ontcst:ir •1uc 1t11\:\ 1110~''º de 

Ol'dem r111c :\ltcr :i. :i 01•;forn do 1l in. nãn pó:lc Loi· 
cm~i to no dh s~g1tintc. (;lpoiar.lo .•.) ::-i i\<'aso 
cslivo~sc 1;:u 1liscussii.I} hoje o r e.-1norimcnro n 
<i lll) S() 80 r :.·fei'i:1 o po•li1!0 do prorog";"!o •lo 
l1or:1, enl;io e •rllc leda log:n• ;\ rcd amaçiío elos 
uoli.-.:~ <lcp11 la..\•)~ . 
Dada~ ..:;; L~ts CX \tli1:il•;i·iu8, t'l1·11a-~o <.:I ~1·0 (1ui: u 

t iCIJS.:\UJ..CUl.o •°hl tu 1:s.1 l'4) i _U '11 U, ~0:1f1.ir, l "li.} ~O rc-
::i :a•J n lo. -

o l'w~1ul!rluu: ll t•J ,J1 • ~r . :\adi·: d e Fi!;u!.!i1'a e 
r1~jcili11 lr• [•:)r 4~1 \'f1l.1H C'.íflltr:i .,l_.t. 

O ~1·. ~1;.;·1ui.1:io ::.:11~1..rti11s (11,;1,, 
01'd<:J1t~ l"~4ªr.t l t;11. 1u1!10.:iu ur!J<J;d;.:) : - Sr. fJ l'~.'SoÍ
d0nl<'. 0 11 n~o insi;;Li 110 poJirb r1n o u1. a \".E~ . 
11-1 pa.b·.-r;1 pr :.·. nr;1~m , po1\p1c i11n dGS pcJi•loH 
f'\'1C l] !~h:1 t\ r~'?.l;r t'r.1 <-. 11l~Stl1 1) q11n f('t. 0 lllih:·(~ 
flf~ pnl~Hlf1 f''!!.) ni f\ c\C .J:\ne ~ro ~ 1\l~~ t inh:'.. QHlro 
p:,;1!0 ~ohr!l o 'l't:i.i e t< IJl!éll'Ía- rh.~:n~r o ar.tcnçiio 
1(0 V. i: :t. e cl • c:n11:tl.";L durante os 3 ·4 de hor:\ 
r1uc foram ti\o b:·illu\lltcmontc prconchidos polo 
nnhi·~ d<:pn1::tk\ põl:l D:üLi:t , r·:u dnh::tl•'ll\br;i.:· 
:i. Y. E~. 't'lC cm1 l'i1bs~c 03 m1h1·cs n1iu ísl ros 
da gucn~n. e ll~ rünri11ha. n. ~\11c (";Ump1li.-:sc-m n 
cli:-;11os\ç;10 do ~wt . 1-1 <i:J. lcf "º 3J <lc On L11bru 
d~ i::;;).j, 1 ·~b •iual o ~'Ornrno o ol;riQ·atlo :1 <eprc
s~11l-a.!.· :i c..ttui.l!'U. .uo:; L ~·cs prim.ciros üi!l!i tl;t 

sc:.'Sàa unuual a~ in·opo:;tns àc lei de fixao;1io de 
fo1·~i.s .le torr.• e mar . Orn, nos j :i estamos com 
~·i ~:0 ~;.:: 3:·) al..!c 1·t~' ~1cs k ü dia 17 <l~ <·01•rt.?11t~ 1 ~até 
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h()jC o go1·erno :tirnfo. não cumpriu esse de-1 o contl'.:lo peL1 pre~idencia da p~oúncia e o 
Yor . pat'•:lce1• cm qtte cs:>:> lei se L:1scou. 

~fando, portanto, à mesa. a scguiute indica- 01; a ctof:! imliseq uonte> a oste facto , quo por-
ção (l8): ventura possam refc:ir-sc i :::.dm.iuistm~.ão !:era!, 

« Indico c1uc a c:im:1ra conYide aos Sra. mi- pr9\·oc:mclo a co1upotenci:1 do g"•)Yemo sÕbro () 
nistros d:i roa1·inha e d:i g-ucrrn. n cumpt·ir com oliJecto, ni\o ó ag"()l':I occ:i.siJ~ par:i cliscutll-os. 
a dispcsi~lfo do nrt. 14 da lei de 31 de OutulJ1·0 
de 1835, ap1•csenta11tlo ns propost!l~ ele fixaç.ão O _Sr. ~\..n<:lrn<lc l-""igueira an
das forças de mar e tc:•ra para o anno finanr:eiro nunciou, lltL fürm:'l do rogimento, um:1 inle~
do i88J a tS84, visto não o t~rem feito no pi•,\zo pelb.ç:io ªº nobre n1ü1btro do imporio e disse 
mrireado na mesma lei. ,, 11:1e a. tlc~em'.olve~ia desde lo;::o, si o nobre mi-

«S. li . S11!:1. <l:is sessüc8 23 rlc flfoio 1\e iSSZ. nist;·o se de$SO por lnbilitado, ou :i fo1•n111h,•i;\ 
-lg;u.r.cio illa.-tins.» por es~ri pt.o p:i.1·.i <se;· tlisculida no dioi e hoi·o. 

r1ue S. E~. determinnssc. O 1whre rninist1•0, 
O SR. P1111sw,.;xr~ : - Eu tenho a lemhra r porétU. elll \'CZ d~ decla1·a1·-lhe si e>tava ou llÜO 

ao nobre deputado que não ó occ:::i.siiio oppor tuna prep:wado . pM•a r espon1for <les,lcj.í. :i inlei•pel-
par;i, a mcs:i. receber a sua indica.çiio. fac;llo, julgou convcnic11te • . . 

O Sr:.. fox.\cto hl.1.n.T1xs :- Eu n1a11do a in- O Sn. Rooo1.P110 D.1.~ns (mi;iisiro <lo i in. 
dicnçiit.> :i mesa, e Y. Ex. fu~-a lor hoj e, ou zx:rio):- Eu petli a pahrr.i para responder n 
na sess:ío de nmanhã : em lodo c:iso ell:-. fica observ:i~ão do nobre dcput.'ldo. 
pnr mim Jid.i da. trihuna. 

L b b V o Se. . Axot:ADE F!Gt:El!Ll. não fe 7. obse:·-
em ro t:i.m eni a •• E:s:. que o pr:i.zo m:i.rCõldO va~iío nenhuma ; :um unciou :i.penas un1:1. inter-

ao ministro da fazenda pM-a. apresentar :is p1·0- pcll:t~<!? 0 cEs~c : si 0 nobre lllíní.stro cst:i ro-
11ost:i..~ de Ot'ÇtJ.nlGllto, cr Gio quG lindou honlmn. soh-ido :i. i·esponrler des1e jà, descnvolvcr :l a 
ou ii11da hoje; quem convc:11cm·-m'l de c1ue o · t 11 · 0 · · d 
nobre ministro niio infrinzirá ::i. !ai como os 111 er_Pe ª~"1º; st 0 ll<l i·c n~rntstro ecb1·a <(no 

~ por fa)t;J. elo 1bdos, elo rpe diz ca2·ecer, não esti\ 
seus collegas do. gueHa e d:\ rn!lr inlm infrin- habilitado p:i.ra responde~ desde já, m~ndarú. i\ 
giram. nrns:1 :i. ~ua interpcl!o.çiio por cscrípto, e S.E ~. 

O Sr. An.clr:ade Fi~u.eh.·a (Jlc!la nw.rcnr:i àin. e hora p11ra se;• discu tido.. Eis os 
ordem.para um negocio m·gente):-0 ~01it1·a to tel'lll0$ <la qu~strro. 
celebra.do entro a presidencia da provinci(l. d9 l:rn:i. vc~. podm, r1ne S. Ex. julgou dcvo1• 
Pernambuco e umu comp:mhüi ou sociedade a~1·ose1ll11i· as i·a2õos poi·quo 11:'io 03tli h:i.l>ilitnclo 
anonyma oncorpo;·ada para. n.b:i.stccer de co.rucs a rosponde1·, o oraclo;- dü•:i qu~ <t rnz[(o pot· qu~ 
ve1·des o n1ercado da Recife, clisp\ie em uma da S . ~x . não c~ t.í h:tbilitado nüo colh0, po1·q11c 
suaij clausulas que a co:J>panliía começará as S. E~ .• 'lª"' tom o ~ontr.lt t> cnt1•c m~ws, póclc 
suas opcr:i.çfüls no i º de Junho. Lem vr:r qnc ~ •1ucst5o nr,ze. 

Orll., 0 t • do J unho vem nmiLo pi·o~ imo ; Estamos scp·irados ele 1 de faui10 ::i.ponns a· d ll poi• sete dio.~ ; e si as opcra«õcs da companhill 
p:mccs ms nos ->ep:it•am e e : e llOl' cons~- vão co!Jleçnr,clur•mte eslos seto t!io.s mal haverJ. 
quencia, l\chando-sc tu1uelle compunhh i ncor-··-. te111po parn que o corpo logisl•!tivo tome as 
·por ncl ' • n:o.s sem os stms est!l.\Ulos :ippi·o1·!ldos pro~·i•lcnei:is '!ºº nrgo, nfü:i de qne alias chc-
pclo zoycrno, o selll nutoriza\•i o para oomcç:n· p • 1 
a funccionar. desej.i. o ot"ador internclfar 0 uo- :;nem " crnatni)ueo, 0 ª popu ~i-:ão ih l\i não 

• e eomc·:c a sei• ll0.•\ 11ello dia ,·icLi1nn d:i fümos:1 
bre mi11ist1•0 do 1mí1erio, 11uc se ach:i presente, ·d 

1• • c:rLors:l•J a q11c o prcs2 e11to ela prol'inci:i :i su-
soure, si o '-.•ovcruo cntcnd~ c1t10 p·'-'o 1>e'. m; tt1'r · · l' · l 

., v uu • J<llt:'L , apele, s1 o no~~o minislro está p:·om-
n presiclenci::. de Per11:1n1buco, clfo.ponse :i. com- plo :i. rc·, po11dcr dc;>(lc já, ilcscnvoh•erá a intor
panhi:t cio cum11rimento da legislação dir i8li0, pcll:i c;-i•o ; m:•s, s [ não cst:i hahilitndo, :i for-
que niio pormittc a nenhun1a comnaahb func- 1 · · . ,. mn <ll';L i''' ~ c~enpt') e :i n1 ~rnrlnr:1 :i ll1CJ$!l. p:irn. 
c1on:-.r sem Mt• os seus csl::ltutn o.p pro rndos S. Ex. u1:u·c:i1• dia e hora l'ª'':i a su~ discussão. 
paio go1-crno impr.rial, 

Si o no1n·c ministt'o so prcst:i.r :i. cl:ir c~Las O ~r. RollOlplt.o Dn.1l.tas (miais· 
inform:ições a.a 01wlor. dcsonvolym•:i desrlo j:í. a. li 'O elo i mpi:1·io) : - :::ir. pre.•iclcnte, supponho 
intorpell:iç.io, conformo o rogimcnto lho pai•- q ue o nohrc depatadu me cnmprohc11de 1t mal. 
mittc ; senão, formular:\ :1 intcrpcll:tc;fío por salvo o profr111do 1·cspoilo qua clo1··i :i. sua iliustr•l
oscriplo, par!1 c1ue o noln·e ministro, no dio. ç:io, e si n:'lo e •1uc não o percol.>i bem, S. E::. 
o hor;i 'lllC S. E~. doterrniMr, pr<'!slo 115 iníor- pcrmitlil':i qao e•t act•oscGnto ao que jà. disse, 
mações neccssirio.s. q\lo ó Yc1•d:\d0Íl'a1nento original Ín'J.uer ir do 

gol'eruo c!u:>l :i. sua decisão sol.>rc um n r>gocio 
O Sr. I~oclolpho Dautu,,.;; ( mi- qne ainda. não chegou ao conhecimento do 

HÍSt1·0 elo imperio) :- füt não te11ho a dizor mosmo g·ovcrno . 
em resposta â pergunta do nol.>re deputado pelo Pareceu-me ciuc S. Ex. procurou saber o 
Rio de .Jttnciro, sonão que nesta momento t.'o despacho quo ter:\ o pedido de approvaç;io dos 
inoppnr tuna 6 olla o r1unnto seria igualm.:inte eslatutos da companhia :i. cpie S. Ex. se r eferiu ; 
qu:i.lqaer resposta do goycmo_ Honlem tratou- m:t.s cvi1ll'nt~rncnta nl o 6 lic ito, i1em mesmo 
se deste assumpto e rc;spondendo ao no'bre de- :i.dmissivel que o !;O\'erno deva respon':ler sobre 
puti.<10 pJr Pern!lmbuco o governo, por mcLI isso," •:nan<\') os papeis respectivos ainda não 
or;;ffo, decfarou que rec ebGra--simpl<l!lmente. :1s chegaram ao .seu conhecimento .• 
i.níorma~.ões de <jUe dei conhecimonto :i. ~mara, Opportun:i:nente o goveruo procedcrâ como 
11 s~her' 11 lei em virtude da qn:\l fo.i celelir:'l(lo lom ol>rig-:i~.ão ele o fazer ·nesse particular. Atê 
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:i.gora :\sua competenci:i ou :i s11a ::i.l~·''ªª nessa 
p:i.~to.J d:< •111cstão, uão se poderá ,·erificar; e a 
ac<;.'.io do g'ornrno não pode reguh\r·se nem ins
tituir-se no cnso, senão no$ tormos lczaes e 
ordinarios. --

0 Sn. G · ~Ç.\i.n:s FERRF:!H,t: - Mas podia 
oltzer yual cm :i. su:t opiniào sobro o c.oiltrato. 

O SR. RoM~ l'!!O D.\X!'AS (minist;·o do i'n11e
«io):-Nrro foi foto o que S. Ex. pediu,o o nol.lre 
deputado •JtlC me interrnmpc n:1o '1e&e<mhece 
o inodo de seg-uir neste a!'sum pt.o. 

E' o qno tenho :i. di2er. 
O Sn. GONQALYES FzaREl ru.: - (l intuito do 

governo ê illudir a iu terpell.;ç;to. 

O S11. Ruy BA.R.BOSA : - O nobre minisl•o 
seria indigno da sei-o. si resolves~e o.ol>rc ltm 
acto de que não tem conheciulento official
mente. 

Vem :í. mesa n interpellaçlio (]O Sr. Andr.~dc 
Figueira. 

O Sr,. Pai::srDE:\TE declal'a q11c se;·:\. olla to
mada em considGr:i.~iio amanhã dentro dos tres 
quartos do hora m~rc~os pelo r egimento. 

ORDE:VI DO DIA 

ELEI ÇÃO DO 2° DIBTR!C'IO DO l!ARANH:\o 

' vez , p ·rante •,:;b can\gr:i.. do! c~nsnr .• s irr::igad:i.s 
i JJ1inl1a nda1inistr:.1.'>~ no .;.ÍIÜsLer io J:.1 i.JU<lrr;i. 
R.efiro-111e agor-c1 ás que rue dirig-iu o nohre 
deputado pelo i 0 districto de Sania Cntli:i.rin:t 
no sou ultimo discurso ;ic()r"a <lo prejoct<> d() 
thaç.:1o de iim;ns, e M qua1 não pude responder 
pol' ter-se lo~c encerrado a 1liscussão fica! d~s~e 
ti:ojccto. 

Ein grande im1·Le o dito discurso teve por 
objec \o a 1•efu~çào do q ~rn e11 M vespCl':I p1·0· 
tHmcbr:\ cm minh:i <lefa;a. o. salvo ires a.s-
1<Uroptos novos, não foi mais do qu,i repetir :tl
gumas dM mui tas a rguiç.<1<)s j11 impugnadas 
por mim. 

S .·. presideLllC , a tenacidade COrn qna me tem 
:1rgoido o nul>re deput.:i.do. en1pre~ando fre
quentemente a in\'ectiv:i o :ls vo?.es iué a 
cb.ufa e a pilhe ri<', denot:• da p:i.rte de S. E~. 
pc1r1\ corumigo decirlida cn:i.len1le11cia. Este sen
timento, que l.Jast:i p"ra inquin:ir de suspoi;;iio 
os seu~ juízo~ "'.meu respeito. ignoro q·J1t1 " 
causa •11;.e o motwou . 

Em todo o cai;o. :'::r. presidente, o:lovo dizor 
que níio quiz attribuir as incre-.nções do nobre 
deµut:ido :'l in,·ej:i, como lho pMG•!eU. i-:r;J. es
cusado •fUe o nobre deputado nos r.ssevorasse 
que nào tem inveja. de ning-uelll, q ue ,·i\·c na 
,.uüs co111moda e :i.gr:.1. lavel das posic;ões; •iue 
esta nad:mdo Clll ttm mar de rosa& Certllmente 
o ,·erd:i.deiro rnerito não ó inv~j\IJiO; e todos 

Sào lida.8 llS seguintes conclusões do pnreecr : sabem que $. E-s. não esta n<J caso d:iquelle 
i. • Que seja doclarndo deputado 0 Dr. ,\n- 8'rje1to que rresumh muito de si, e de quem 

tonfo de Aln1cid:\ e Oliveira : f;i.lb !•forth :-<1. Bollus lwmo ci magiiu.~ 11il' 
2.0 Qu~ se officie ao pre~iden le do Maranhão irfom, Comi. ddl'1·i.» 

para m.'\ndnr syndicar das occurren ciiis de G·ti- Sr. p rc!iliclente. respeita.dor como me preso .~er. 
m:-.r:Ics. afüa de .-1ue se torn~ effecti,·n. :i rcspon- do doo<Jro p:irlau.ientar, e•1, retor•1nindo ao nobre 
sabilidade B1Jlm i •inern l<mha incorridl) nell:i.. •leputado. conlin11:1rei a oppôr-lhci :i. "osisl!\ncfa 

Sala d:i.s ses~õe~. 2{1 de ilhio de 188:? .- Ccsnr ~~;·:;~~·d~; 1~,~~~c~-id~m 1~:~~~ªt~i.~~'.g~~i~~s%~ 
Zama.- L Ratl.<bonn. 1 parle as tir:1das viruhnL1s e jocosas ' d11 ciuc. se 

E· :i.ppTO\"a1lo o 1•;\rr.cer cm todas a.s s uae con· se1•ri11 nind:1 um t ' 'º"o nob:·e depu !:1<l•>. pnra. 
clusões a :LCclaM1::tdo dcputaJ1J o i'ir. l 1r. Antonio pN,tM :ntllnç1b unbamen1e aos seus al'gn
de Ofi,·ei1·a. que ach ,1ndo-sc prese11 te prll•t.'L m1~ntos. ( !!11. um aprirtc t/ <) Si·. E. Tr1.u;M.y . ) 
jltl'amento " tom11. :1~~e11to. lasistc •J 11.1bre deputado nn cen.5U:I\ sobre a 

Continiia 1 dis~ 11 ssilo rio (lr~:. ll\ ~ll to do iu inis- encom111cnda do 11Hidicament.os e dro~as, fei ta . 
terio da i;uemi.. · clur:•n lc a lllinha nclui inistr ação. pur intar:i1edío 

dns noss:le leg-açvcs de Frnnç11 e do l u.;:la -
0 S1·.1'"'rat:tklin Do1•ia:-Sr. p·e- ler~:-.. 

siden~e. o uubrc cleput:.J.o pelo 1• di,;tricto de n n••bro 1Jepntado mostrn11 ig-norar a ori1rnm 
S:i.nl:l. C:1lh:1rinn. no sc•1 discur>10 priifcrirlo hon- 1 rlo~te nl<lu a·, to . O ·[llC o dctcr1lliriou, entre· 
tem. wçupou-so de factt>S r elatiY<>S :t :1cLn:i.I tanto, f<;i "corte1.a rle q11e ac obteriain por pre
:idmi11is1raç:It> c!n. g-uer ra, co111 ext'cpc,,fio de um, ~'os m:i!s n1oclicos d<> 11110 os do noi;so Ul•~rcado 
<!lH! diz r espei to ,; minh:l :1.rl111inistr:1çào. 1 os rncihc:11uent .. s e <lrog:is corup"lld''ª nt>a mor
l'ro.upto a c:tplicar este facto, uãu mo a~bo lrn.- 1 codos ear<•peu~. ~oh 'l}\udo se a comp:·i• f.>sso 
bilitado, com Ludn, a rliscuti7 os dc?mafa; o . foil.:1, como foi, di rcctn.me.nle ou s.>m inlerme
quando Msim n:<o fosse. eu JU() :\l1eteria de 1 <li..rio. 
adiant.'.l.r uwa resp')sta t• ue com toda a compe- Assim opin:ira l\il1 um luminoso i'nrcl'<!r d:\
te!tCia e superiori<1:1:Jê p<>dera ser produzi1fa j tarlo de 17 ~e '.\faio do anno pros:illl~ pass;ido. 
pelo nobr.(l ucinist ro da guerra. cujo$ altos · urna con11.11sdo q11e. composta. d·)S c;rurgiõcs· 
dotes intellect.•1»er; e nwraes dão a medida d:. n1úres chefes dos cor pos •le sa: 1de elo cxer~it.o 
~~3: cap:i.<:id:i.de 11.'\ pasta que digna.ruente e da. ~rmad:i ~ de 11111 le~te da . fa!' ulda,Je de 
du1ga. (Apoiarlos.) mcd1c1na do R.1·) de Ja ~eiro, alem de outros 

O sa. FRAxc'!sco SonRÊ: _:\!as q_ue não é illus ti:es men~bros, fora oncarrogada d~ iudic:tr 
superior :t de v. Ex. o~ merns pmt1c~s para se levar a et!'e1to nesta 

. , c1~~de a crençao. de uma pharm:i.c11t centl:'a 
o Sa, F!l.AXKLlN noRa: - l\fmto obr11rado. nnhta.r o de hos,11aes-ba rracas . 
Asám, coni:or ;·•rndo '!' este debr.te, ti. custa : , Insinuo; o nobre rlcput.."o ·1ae a encon1nien.da. 

ele gran·le .e>fl;ço •. Po•s. roe acl10 eofer::_io, fo:~;. su1>erfiu1\, alfi~man'l(1 ·1no ª" t1<.11 1~) em 
venho especialmente JUSttfi@r- mo pela terceira 1 <jue ella se fe7. o vl\lor de artigo~ e111 arrec:a-
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•b~iio no '.:tbratol'io milit::-.,r ji c;·a. avultado, 
•1 <(<1" •lcpois ela cnco:1tu1er1<la os mcrlicmncntos 
e d t'O~áS (•m 1lcpo;;iLo~ montar:i.111 ll •••• : • _ 
HS:D97sü00. 

fün_ que lmso fundou o nolJrc ur.pttLatlo a sua 
~.prcc1ação? Dn.uos ofüciae~ ''que vou con~ul
tar, <lcmonstmm qnc cll11 é inteiramente in
ox:1ct:i. 

O Sn. Esc1ur.:.;o1,Ln TAux.n- :-Havia 3ú:Oll(l.(; 
cm deposito. · 

O Sn. Fn.\xr;Lrx Dom.\: -E' isso que estou 
refutamlo. , 

Si·. 1;residcnto, a encommcnda c{o qttc se kM:i. 
csl:i cou1prchen<li~;J. 110 oxercicio "ctuv.l, pre
stes" c:qnrar. Pois hem; Mstc exori.:ido. sc
IF''1Hlo in'.orrnação <ln. rcpat•liç:to fiscal anncxa 
a secreta.ria da. guo1·1·c1, Lem-r.c dispendi•lo com 
a compra de nic<licamcnLos e de d1·0.op.s (1~) : 

« No p1·i1neit•o semestre, falho a Dcicmbro de 
'i8ill, ü0:-1H~0:Sü; no segundo semestre, de .To.-
1i.2fro ::té Abril <~este :umo, :i3:0\l8;)5B1, inclu
s11· e a 1mpot'taJ\c1a dos ohjectos cncommcndados; 
tot~ I 9'.$:?)10,:YS33. :i> 

Adthcionrn{lo-sc u cst:i. q u.a.ntict a ,]e 14:065~4'17, 
CllStO de manipulaçü~S ph'1.rnllloOUtlC~·S. ti SOm
Jl!,~_<!Gfinitiv:\ ela dcspcw foi de 108: 000$, pouco 
1n:tt$ ou menos. 

O SR. Esc1:u.G:o;ot.1.E TAi:X.\Y d,\ um a1mrtc. 
O Sr.. FrtAXKLt."S" Donn: - Isto 6 par:i. não 

cst:i.~ ·a repelir fr:i,cçücs. a qlle nada inílue. 
O Sn. Escn.v>:-:or.i.E T.\U.xAi: d~. out1·0 ~p:tt'Lc. 

l)J'~, no dilo cxei·cicio aL1; ao ullimo me7. ,\ 
<tUC mo 1·ofo1·í, o de Ahdl, fornct~r:o.rn-so aoi; 
IJsl:\halccimenlos do ministorlo) da g·111)l't'!.1. e 110 

impcrio mmi c1mu1ti<la<lc <lc mcdica111cnlos o 
tb·ogas na. importancia ele CJ8:770~l!C. 

Pol'l:mto, :i sobrn '}llC c:xistc cm arrccad:iç:lo 
110 hiJora.lorio milít:o.1• não ii elo conto e t.111tos 
cont~s, ronio pretendeu o nob1•0 cleput,vlo, m'\s 
:i.pcnas <le ;:J:J:iOo::;zoo; co1n·indo <'lcresccutar 
•1110 ~s;.c s:ll.lo nr.o· ó sutl\ci ente p:i.1·:i. :tcudi1· :i8 
nece$:-Übdos do scrdço snn[tal'io :it<l :io fim du 
cxorcicio. 

O Sn.. E8r.!UG'.'\OLLE T.w:o;w : - O que dis~c 
6 (Jlle se tinh:Lm gasto cGntcnas do contos. 

O Sn. F1t.\:\KT.r:; Dor..L\ :-E ~nc o lalJor•:iLo•·io 
c~l:wu a.bart·ot'.\clo elo m0tlicamontas e de c.h·og-as 
no valor de cento e tantos conto~. 

O Sr:.. E~cr.N1:-:01,r,1: T.u;x.w LH um :tpa1•Lc, 
O Sn. FnA~10.1:; Don.L\ :- Ac:\ho de ntostrar 

que tal não suc~edo. 
O Sll. EsCRA\':>OLLE TAixwd:i outro ap:lrtC. 
O Sn.. FttAC\Kl.I:> Do!tl,\: - S1·. presidente , o 

noln·e deputado ainda uma ver. declarou que 
\i11htt 8ido pGssima, sou o aspecto d:t Cl'On01ui:1, 
a cn.::onuncnda de que o~tott tt·atando ; m,,s ao 
conli·al'io, como le\·ei ~' c1·idencia no meu dis
ct11•s1.J an~erior, olh pmduún o resultado lison
geiro proristo. Nesso <liscttr5o, fondaclo em in
fc.wnaçõss officiaes, demonstrei que os artigos 
co!up~:vlos cm F1•:i.nça fic:i.1·am aqni pelo preço 
de i8:000;\;, mas rjue, si fossem comprados no 
nosoio mercado. cust~riam 20:fJüO.s, fazendo-S'.'), 
port>lnto, a respeito desses artigos umn eco
nomi:i, <le H:000$000. 

Y. 1.-(i 

,{j 

O Sn. Escn.AG)(OLu: T.W:-lA'c-A questão 
ni(o é Pílrt tp1·111· IJ;tmto. n 111ando lia uc~,,~
Sill:tdo. 

. O Sn. FrLt:>:Ktrn Dor..Lt:-Tanto luwia neccs~ 
sula.d_c 9uc a S'.)hra que existe am arrecadação, 
c~mo chssc, nã~ chega par:i. satisf.a.zer as nece~
srdades do serVI~o a t~ ~o fim do e:s:ercicio ; por 
modo qt~e o nobre m~mstl'O da guerra j:i man
dou al11:11·concui·rcncia po.ra novo fornecimento 
ele mc:l1c:.monLos e de dtogas. 

O Sn. EscP..~-:;xoLr,E TAU;o\AY füi. um ap:ll'te, 

O Sn. _ Fruxi;.1.1:-; pour.\:-.Eu pec;.o a V. Ex. 
Si-. p1·cs1.lontc, partrcul:u·mentc cm attenção 
ao meu estado do Sàll(lc, me mant<>nha li. pa
hwl'a. 

O St1.. PnESIOE::>rE:-V. E:i:. vê que constan
temente poço aos nobres deJ.lUlíldos que n1'o o in
rompam. 

O SR. Escr,..1.<;xOLt.E T,\UXAY da um :<parte. 
O Sn. Fn..\:>KLrxDonu.:-Sr. presidente,pro

sigo na referencia ao meu citado discurso. 
A cnconimcnda d;i. InglatGml importou ern 

doze contos e tanto; não .se asiaria uo nosso 
mcrc~do .•• 

O Sn. Piusco P.m.uso:-Esta ê que e a questão 
O Sn.. Fn.lXKLI:-." Dom.1: - . . . se não por 

i9:00U$ pon1;0 mais ou menos ; havendo. J!01'
t:mto uma diífcrença a favo1· de 7:000$000. 

Em sumrna, Sr. prosidente, toda a encom
menda., compl'Ohenclcntlo tanto os artigos pro
cedente.~ d:i França, como os <h Inghterrn, 
~~mmon cni·ca de 30:000$, 110 passo c1tte os a1·
~tg~;, encommcn<lrtclos sc1·i~111 comprados :i.qni, 
a Yt~tn dos pl"eços corrcntos. por 48:000$000. 

Porg-nnto en: n;to ó snLi.sfactoria. esta eco
i10mi,1, <JL!O se r.~alizou <1c 18:000$000. ~ 

O S1l. EscR,\G~or.T.E T.1.ux.1.Y:-Não se ~·ea.ll
zou n~da. 

O S1~. P1n:smE:\TE:-Attenção, 
o s,t, Fr:.~:>KL!X Douu:-0 nobre depu

l;ldo contestou "economia sómente na parte re
hltivo. MS objectos que ,.i(lram da França, o.lle
gando r1ao estes ficaram muito mais caro claque 
os vendtclos aqui, a.ttento o abatimento.que ~e 
eleve fazei· no preço cLt factm-a, não só qunnto ,\ 
cli!fot·cnça elo c:i.mbío dB 22 3J8, mas tamlJein ti 
di 1fo1·cn~.a cbs c1t1el.Jras n'\ l'azào de 15 a 20 °/0 • 

rnr1uit·~ a.inda, Sr. prosidanto, qual foi a. base 
do c:d.;ulo do nobro dep utndo 1 

O c1ue dizem os documentos officiaes que oxa• 
minet e trouxe cammígo, é que uo proço d11-
factU\'.\ dr. encommendu da Fran~a e d<L lngla
t.;1·r1i ab:o.teu-so aquíllo que se de~b :-.~ater •.. 

O Sn. Esc1\AG~OLT,E T,rn:o;,w:-Na da França, 
não; n:\ da Ingbterra aliatetr-se. 

O Sn. F1tANKLl.'S' Donu;-.. , isto ó, " difi'e
i·ença das qucl.mi.s, a qual não foi na propor~.ii:o 
do 15 ou 20 •/0, m::..s apena5 de 5 •/0, e ainda a 
dt fforença <los direitos füc:i.es, na razão da 
10 °/0 , sendo, portanto, ele 15 °(0 o:ahatimentl) 
total. 

Não h:wia que abale1· diffei·ençn. de .;.'lmhio, 
J.lOt'cpte os meclieam~ntos e drogas compr:i.dos na 
.Frnn~•\ e na lnght~rra a delegada do th~so11ro 
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na~ional o:n Londres os pa.~·,n P''l" •' ~ mbio no llOY:lll1"-0tll Cl>nll':1 a funrlat••fo da bibli}theca do 
p:tr ou de:,:; :linliei1·0• ~"·· 1~UO. . oxcrdtn. O que. porém. «~olhen d~ssa,,; inda

Fun> a!Jsttr<b. po:t:rn Lo. "'-'.a tei· ;1 di ikeuça . g"''l';es n!ro ,·a.lott_ a pena.. . _ 
1\0 értmb10 n:t fartura d<•~ :ct·tt!!'OS :rancer.cs. li llis~é-nt>s S. l~~. BJl1 wn:n1'1ro log-a~ Cjt\e ti. 

o Sr.: ESCl\AGX?L~I: r.-~XA\" :. - o •11:e é ?rgat1lZ'1<iÜO lU:tt<Jrt:i.l ~t lJ:bho.thect .~:w1a tr()
p1·ec is~ e ,111c esta~ 11\ wrni:t<; 0, .8 "e.iam 1 r,,ztd:i.s 1 .l udtcaddo :1.s > llcco

1
mmo açoe, 

1 
do Od l>ata hã?, 

:i lt·ibuita. · ~nnn u-o ·~o :h'J'U~nas 11 Ot'll:\I"\ o-as m:us; 
ac,tnh .. d;ts. b1n ~ue ionte uebeu o nobre dúpll
tacfo e~ta infor:na1;ão ? O Sn. Fru:'iR~l:'i TloRI.\: - Tenho :ir1uí a. da 

repartição fücnl d~ g·u iJrra para corroborar o 
<iuc ac»bcí de dizw \lê) : 

" Aind:i. 1nna vez de\'o infot•mar c1ue :J.s com
pras foit is pelas nossas le~aç bes na E11ropa, 
p~ra as qu<J.es foram º'mcedidos creni tos (moe la 
braúleira) no valor de 30:378.~703, impoc·t:•ndo 
as duas facturas de P;i,riz e Lond ·es. c"mo 
consta dos br>bn~~·tes existentes n•.'Sl:L reparti
ção,em26 5St~70:~. senfo ttJ:1338:;;3;~ :·• d.••i:wlh 
p1·aça e 10:448$370 a de;t•, faltaudo conhec~r
se a despe7.a dos vinhos e l"inagrcs. p:.ra a 
qual se distrilinia 1:5li$400, produiir::1u1 van
Lag-ens suprdores a 60 º/o, sendv o ca.ul.Jio p;1r;\ 
os pagamentos em Londres, de 27 por 1.-; e n~o 
da 22 3i8 .» 

O noke deput3.do. porta.nto. :i.in<h :i. ~stc 
respeito Foi um pnnr,)·facil n:i st::, cens·1r:1. 

O Sa. E$cl\,\GXoL~E T.wi;,n:- ~:to ''flOÜ1do; 
cm reb.<;1io a. esta parte \'. Ex. resp.,nde. JH:t~ 
isto n~o q11er dizét' <1ue respond.'t eu1 1•eb;ifo " 
ttufo. 

O Sn. F1u);KLIX DoRrA:- Sr. prcsidcote, o 
nobre dep~tado lamcnll'.>u que a encom,.101ul:• 
par:• a Eu1'<'Pª tivesse feito mal no nosso com
mercio de drogas. Si lh'l foz =l, foi sim ple~
mente p~il·ando-o do g-~ uh1• r esse$ 18: 'JOú;:;, 
crie redundaram om pror~ito dos co:·i·es pu
blicas. 

O Sn. facruaxo1.LE T.Hi).".t)':- ?-i:to sei se 
r<'.lthmd:i.r:un ; :i. <pestiio ~ eSl:t. · 

O Sn. Fn,\XKLI:> Volt!.\:- Ac:i.!Jci d~ tlenwns
tr~l-o, tao clar..i como a inr., r,orn c\o-: U•"~ncos 
offichi.es. (.lpoi<1dos .) 

O Sn. Escn..\G:;OLLE TAV:>AY ;-Não <lellll)ns
trou t;il. 

O Sn. P11Esrns:m;::-AHe1}Q;1o ! 
O Sa. Fn.,~'KL1e> Don.rA:-Sr. presidente, 1w 

supposto Je que IJ l:tb0r,ü<iri" chüuiw·phi•rma
ceutico annexo ao hospitnl milt~ar da ciirte $B 

ach.1 abarrotado du rnedi~:twent• •S € droi; •S. 
dis~e o nobr.i deputado •;ue fo.ltavtcm accon<;uo
da1'l\es ª'l u«lle est:i bi?léc i1JJCntu. o qnal nléJ;I 
disto estava ruuito mal ar .. anj;i.do •. J:í. ~·;viu. 
porém, que e"<.Ístorn deposita os nelle niedica
n1entos e <ll'og-as em •iu •ntid:i.de in>Ü\o infe-rior 
à 'lue o nohre dep:it:J.·fo fig1wlu : seo.do certo 
que. durante "minha aà .niníst,·a.~.ão, procurel 
roelborat· as condições :.a .. :eri,,,es d.:> est:tbelec·.i
mento, as "paes não eram mas. far.endo "1li 
construir <uaís tres p:wilhues, cont~at.ado~ pelo 
preço de ce"i.:a de 20;iJ00S, e assi111 tambem 
assentar umo. m~chin:t pum o fabrico de agueis 
gazozas, na importmcia de tres conlos e tanto. 

1) Sn. CsC.!lAG:;.1r.T.€ T\t::-'.\Y d,i um apart'I. 

O Sa. FR.·\XKLl~ DomA:- Sr. presirlen~·
depoi s de h:'l. rnr procedi lo a laim~io,as inda
g:tç.õe$. o nobre <leputn.do pr<>nus1«Íou-se 

O :->11. EscR.~G:'iOLL}: T.1.t::'i.\\" :- Queixas da 
oílkiüidade, 

O Sa. FR.\:>KL!:>: Donr.t :-Posso afü.:ma.r que 
foi eng:rnado. 

_\ bililiotho<m do exerc;~o. Sr. pre~idente. foi 
cs tabcl~cida em tre" vastos sal.:>~s do rl:i.nco 
direitt do edificio sit.o no ~atupl1 da Acda-
1J1açà1), e ao ser1'1 ço do rninisterio <b guerra. 

E' cetto qull esses s ,Jões, pertencestes ae 
p:c,imeuéO a1lperior, tínlw.m s[do recentemente 
~on:<tr1lidos para alojamento das praç3s do 
11J• bt:i.lhão ... 

O S.n. EscR.\GNOJ.LE T .Al:NAY :- E entiio 1 ! 
Or~ os tá nhi v. prova. 

O Stl. FnA='IKLIX Donr.~:- V. Ei::. não aca
liou <le ouvir-me. 

Tinham si, lo cimstrui~os para 3.loj;\mento do 
10• u:it~lhi!o. mas depois de concluídos reco
nl1··ccu-sc q11e não se prestavam absnlutametlt<l 
ao se11 des.iuo ; de maneir;i. que não foram 
:i.pplicados :i. esse destino, nem a q ualq tter 
outro. 

O SR. EscRAG:\OT.LE TAU:>AY :-Para que não 
os deu a.os oftlciaes 'I 

O Sa. Fr.AxKt.l:<õ D.:>RlA :-Quando, Sr. pre
sidcn~c . 3.S>1Hni a administração d» i·epart ição 
,h guorra. :\chei e,;ses s:,lões fechad·.·s, inteira
ineuta desapro,,eítados. e não fiz 1naú do g_ue 
.i.proprio.1-os por meio de o\;ras con..-~nil!nle$ a 
sec·ventiv. da bibliotheca rlo exercito. 

O Sa. Esr,1\.\G-xOLLE T,u;:-;,\Y :-~o pavimento 
lerreo ~ 

O S1t. FP.A.,,KLII' Do11.u :-:<;o pavi~1ento ter
re@, na p:ll'te corres9011dente à entra<la do es
tabel<~ciniento, e l['lC estava tambern desoccu
pad:t, mandei propar:.i' :•L::un; comµartimeotos 
indispensavei~ ,í. bibliot.heca, e a r:lle foi :inne
~aJo tltll cnbicula contiguo à cozinha do rrien
cional\o b;i.t.alh:io. Ul<\S que nenhun;a falta lhe 
fet., como eu pe<soalrnente \"eriílrt11ei. 

Ainda na~ $Uas .inda.gaç<3es soube u nobre de
put;i.·lo por p-irtas tl«•vessas desge e;,ill{)diosiaho 
eng-raçad • colno elle o denominou. de quê 
,·eiu dar conltedmento à C:ill1:J.r>1. 

.\. d~scri P~'ào reita. da banheira fahricad11 elll 
urn:t daq officinas do arsenal de gtterrllo. de
•cripção 'í'IG me sGj1 pecn1i tcid1J qua.liticar de 
bordale1L;:a e choc"'rreiro. .. 

O Sa. Escn.wl'OLLE 1'.-u:>.~Y: - Creio que 
C$s~s pabvr is nãu ~ão pa~lamenta.res. 

() Sa. FRAXO:t.I:> DoF..L\: -Si não fossem, eu 
as retir ir ia. 

.\ dit.."' <lesc.ripçiio teve por firo não só pro
,-ocac a híl:trírtade da ca1na1·a, ma.s tllmbem 
1nost1·ar o luxo com que fôra pt·eparad!L :. bi
b!iotnec;i. do exerci~). 
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Sr. p residente, V. E~. e a catn<\rl!. po,bm presidn;i te Àe Santa C~tnari na medirigiu cm 
fazer idé:i. desse :q1rcgoado luxo, iiuagina ndo :f8 de .lulilll de i 8-'H. 
que o monstro ll>llneario do que fallou o noure : «Vou cumprir a ordem d<! V. Ex. espedida 
deput.'\do não se aes':•uclha de nen hum modo :i. ' c m aviso rcscrv:1do de 31 deste 1,1ez, fazendo 
uni desseH magníficos re')epta.1~ LJ los •1ue Olltr'ora 1 >JCgui• para ess.i. córt.c, no r:tp•>r P u..-ús, o ccm
sCI encontravam n:i.s fa111111;as thermas de Roma; 1 ling-ell.te da 1° IJ;•t:1lhão <le infantaria e a corn
não pass•{ de u1na s itupl.•s banheira de folha do ' panhia da guarui.;&o desta pto\'tncia. Deva. 
tfandres de b:ii:io preço. por6m, ponderar a V. Ex. que essa comp .nhfa. 

o Stt. Escl\AG~OI..LE T AUt;AY <h um aparte. o~ là dil'iJiJa cm destaea:nentos nas colonias, 
onfo é indisp ,;1swel l\ pr<;1sença de fo1·ça. pu-

0 Sn.. F n.A xJU.1:0: D 1r.u : - A bil>liotheca do bl ica e na ciu:•de de Lages, on.\e existó um:i. 
exercito foi organízad;\ colll isiruplicídade : não cadcn com grande nume1·:1 de {Jresos, e em cuio 
póde ser at,1cada na tocimte á ec1mamia l.fas:a munieipio se homi$i:1.1n mo.: to~ criminosos Yin
uotar •1ue "· 1.otalid.1d1\ na d•Jspeza feito eoin ella cbs da prorin~in. <lo Rio Grande do Sul. .. . Corn 
foi pouco l\lé1u de 2ü:ú00$llOlJ, :i. forç,, qu~ n.cab;i. de chegar dess:i. côrte não e 

Grande p:ll'LG ri esta. despez:i corrG•l por conta. pos~i ,·el acudir a todas a.s nernssidade>J do ser-
- de al!!"um1u verbas m·entuaes do orçamento do viço pUl)licv, sem deixar eu1 altandono as colo

ministê rio da i;•1errn,co•nprehendeudo a. a.cq· :i- nias e outros pontos do interior .. . 
:siçih.i e enca'1e rnai;ão tie lirr@s e assign:a.turas cie " Expondo nssim o estado da provinda em 
j ornaus. ,•,s pcuc~s obr.1S que foi mis ter er:i~l'e- relação :i. força publ ic:<, tenho por fim pedir a 
hcnder, pa.!<:t,:un-se pol:i. \'erbà. - Obraa ,.,11ht.a.- \' . Ex. que se digne Grdcnar que s-;j:cm co<t
rc1;- ; ;\a es t:mtas e ontros mo~·ois adequo.dos á sei·1·a<las aqui as prnç~s <l:i co.1:p'1nhia ou pa1·tc 
bib!iotheea fo1·~.m feitos n:\S officinas do arsel\:\l dell;1.s, ou 11.0.ud~r au;;men l~l' a força do 10° 
<fo g-ue mi. peh <"Grba compotonte. IJ.1:,i.Jb.:to, que (l .[lti exi~ e, como j ..ilgar mais 

i::· d•ro, pois, •1ue não se podia ~undar uma ronv~uiento. afim de e\·itarem- se as d!fficul
bíbliothec8. da11uclla11 proporçõas mais cconorui- da.de$ com que lut;>rti no fu t11ro a admin15tra
camente. (.ipoiridos. ) ção par:i manter u ordom publica, s?bretudo 

Por autr" lado. a das peza com o custeio, res- n:t.$ colonfas do Est,,do. onda existem mai< de 
trlcta, co1110 se acha, :ws vencimentos dos ew- 40.000 est!'angeíros de todas a.~ condições socia.es 
xirega.los. ~o COA&umo do gnz e :10 ela agua, não que se revoltam por frn·olos UJOti,·os contra os 
e grande, e e1n tono o e,'"\,~ a comporta o orç<>- directores, e só poda1a se: co11tidos pelo temoL· 
mento . ds força publica. A.gor• iuesnio rocebo dos di-

0 S11. . EscRA<Hsot..Ll! T..1.t:~AY:-H~ verba no rectores das colonlas Itiijah y e A~:unbuj:i. 
orç11.mento ~ re(tuisiçllo de .lugmento de força, dizendo o 

ultimo r.ue :i. sua vidn e a dos sell$ ampregados 
O SR. f'RAxK1..1~ DonrA :- Si não houvesse, o .., 

d d jd. foi arnet1.çn.fa. » 
nobre mi nistro da guerr:i. não teria mau ~' o ..l. lé :n deste officio do pr esidente da. prorin-
pagnr até agora e&S<'l.s despez·•a. eia. recebi por in tormedio deli e nma rop1·esen-

Sr. precoidente, voltalldo á substitni~íto da t..'\Ção sali.!itando ;' porma.ne ncia d11 a ma forç:i. 
for i<a estacionada cm San ta Catharina. o nobre superior ã da camptinhh em Sant.i. Clltharina.. 
deputada contes1.01t •1uc influira para tal sub· l'CP ·~sentac;iin que, se bem me lembrJ, era a s
stitnição o intento, qrie na verdade teve o go- ~ignad.t por todos os negociantes fla cidaqe do 
\'erno. dt? l'~'<iuzir a di t..-.. forç:i. li.O niimero que De<terro o vari"s outros habitan te;, qu3.lifica
h:w in. 11ido mnrcado; e a~im notou que ficaran1 do"' daquclb cidade . 
ne Desterro 30 pNças, alem das da companhia . . . _ 
isobda. e se recolheram :i. cól"te spenas 22. . O Sa. Fn.\XCtsc.:> SODRE :-De que naa prc-

E' certo, Sr. presidente, que aquella11· 30 cisava. 
praças s<:i conservaram na. cidad~ do Desterro, I o Stt. F!U.~1'!.1.." D·)ll.U : -Do rine n:to pre
mas porque'! Foi. co:.\'l disso o n.ibre depntnde, ci~<Ya. é verd:tdo ; bastava a red:!Dl:ttüo do 
porqu1J o pr~sidcnte da pro1·incia teve de ceder 1 dole.,.:ido ·io govorno pira certificar o governo 
a pedidos e empenhos 1 Não. de q~e m·:i. cünvcniente deix~r em ~an ta Ca-

0 S n. I".scJU.•;:-:01.1.,·: T.w;o;,n: :-Nl'n foi 11türo th:trina maü a lgn!u:. .fo:·ç.a alem d:\S v2 p~·aças 
o motivo . · tle quo const:.1sa " compan hia isois.d:i.. 

O SR. 1"1\A?<ll.t.tN DmnA:- Foi por llll>tiyo de F_oi, pC1rtant<1,_ atte~~en_do '' ~ ~. po.nder_?sai; 
iutercsse publico . Quando o .S i-. Dr. Rodrigues 1·0.zoes, CJU!.l eu n<U;> J_1mdet modifica.r " .minha 
Cha1:e6 t~atava de cumprfr a. minha ordem, >ffi- orde•:\, ~ consenti t ::ssern aggr cgada_s a CO~l~ 
ciou-me pomlerando que aB 52 !J':"Ç&S di< corn- p"-nh:o. 1soLv.?;\ as 30 praç.as que fa fic:i.r-n 
pa '1hia. isolada, sem fa llar na diminuta. for ça ~o demais. 
JlOlicfa, er:im insufficientGs pa ra todas as Eln- Disse o nobre deputad<J 'l U<l , ·olta..r.m1 ape nas 
geocfas .ln serviço, e design ahmente p~·a o 22 pra.çs.s do todas l\S que C\l hana 1ua:1,fado 
da g uarnh;ã , d:i. capit11l, a g ue.rd:i. ~s. cs.d e17 tle retirar. 
La.ge1 o os :lest:.~carucntoe das coloma.s. hab11a- Em que s . E , . firmou esta outra asse-
d?s por rua1s.tle 40.0',l:> pess~'s de todns as con- \'l!raçào? 
d1ções e ·a~ets de se rebe!larem contra os l'es- . . . 
pectivos di~ecto ·es. ( Cont~stação do Sr . O que conata d0s d1c•1menl?s offi.c1aes e q ue, 
Taunay.) ~1u vez da Le:~~ voltado 2l! 11,· ii.~a11, re~o lhe-

Já que o nobre deputado contesta, ~ue_íra a 1 ra.m-s~ ~ gua:n.ça.o da cór t~ oa~:imenos e~: 
cim:ir , euvir :i. leil<1ni. d()fl Lrecboa p:1nc1paes l cu:n11nn~ > nae> esq11ocer •1ue, ".lem da :?mpa 
do oftkio q'Ua no ~~ntigo i rrdtc.do por mim o nh1a, cUJd fori:a est~''ª e1cad1da, h:ma. om 
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S:111tt1 C:ttl1arina u•11 fo;·tc cont.ingcnto ele um 
tlos b:1t.-ilhlíes <h 111esrn:1 guarni~ão. 

O Sr... Escrt1c. .~o!. !.F. T.1t:=-:H: - \'. E:t. ost•i 
fazc111lo nm erro 1lc somm:i. . 

1n:>;ior Luz. Lcrin. niio, colllo <liisc S, E:t .. 5ô'f~, 
m.is qu:inün sup~·rior '\ i:üfJ~ : ilnalmento <p1n, 
o;'<ltllpn.rad •S us 1'<llltag·c1li3 lota.os <lc um o o:w·o 
o!iicii1l, ns do 1a:~jor Luz fo:·am s11pcriores ú~ <lo 
c:tpit ':o OttiJ.:-tc. 

O Sn. F1uxi;.1.1x Doni.t:- Eu estou rcpr0<1ii- : \'em a<1ui :i pr<>po.;it.? cl.ir a oxplil'a._.ão d•> fur!.o 
únd~ um:i. informação presta.d:: pch_r?P'"'tiç:io !' :i. quc_hontcm se i·cferiu o nol> rc _dcputat!o ~· 0: 11 
de aJud.mto gcucral e qtic <lit. pos1t1vamo~ito 

1 
rcbçM :10 <lcso:np~nho eh comuuss<to do c:1p1-

<i11~ da forç,1 c:>:islcnlc .cm S;\l~ta ~:i.th:inn;1 

1 

l~o Il tt": to .. na ,Europa. . 
rct1raL•am-se pa1·:i. '' co;·Lc, 1u o 2:! pr:u;:;s, Refcrn1 :; . Ex. <Jll J l)Ssc 01lic1:>l, mTo.~· :111<!0-~c 
1uas tt3. • porlere~ tli~ri·:iou:\ :·i os, h:wb. coi.11p1·:1.<lo re\\'ul-

Sr. presidcL1le, o nol.irc d~put:ido <\iu1hi com- \'c:·s di fforontc:< rlos riue tinh:un slllo :ipp :·ova<~os 
h:iten as ·;,inta.ge11;; 'lLtC fo1·:i.1u :iruitrnd;is ao pela commi.>s1o de mclho1·.1mo1lt)S <lo 1uM01·1;d 
otlki:i.l m:i.nrlnrlo o anno pn~sa.do ii. Ec11·op:i. cm do guerrn. . 
e.ommissãiJ do niinistcl'io d:i guerr a. !\o seu E' certo r1n o :t nob <l:i encommemh <lo :ll'lll:l-
concci to, <1u:i.11do muito, p:xl~rhi ter sitl~ aba- rucnlo, org;iniz:i.d!\ de :iccô1~lo coai :i•1uelh co:.1-_ 
nada a. o;;;c olllcio.1. alên1 dos seus ye::cimcll- 1 mi8~ilo o an11cx:i :io moa rcla1orio, con1-
to$, 11 rncsma. $'l'<\lifk.,1ção O>p cc!11i que_ fl•t'" prohea(!ia 1.1 :n:l ~ ·J :·~:t q11a11 Li1!atlc elo .~·cwol~et·~ 
m:~rc:uh a o lll:ijOl' L llt, fJL1'11t•l0, 111~1uatrnlu 1lc ~l:tns~r ele clvus •ystom:u; , amo <JUC • .,,fJúO 11o.>
ro:nmiss:1o ido11tic:<, se:.;ni«:i p:tra a Em•op:\ c111 lin :1do~ :i~ l'ra<;as 1l •J prcL nw11Lacl:ts, e 1.500 <l•J 
187:?. ouL~o S\'Stc1u:i. aos orlkfacs <lc C:\V<ilh ria. l•c-

O Sn. Esc!UG:ioLLl:: T,1.1;:;.\y:- Niio :ipofado; c·r~ 1·,lo·r;:.c <[IH> nu~ ullimns dias Ja rninlt:i. :ulm!
lW<ll'a":.lO tor.u n-mc iw:·Ncn lados <lous ino<lelos V. !:;1 . não estú a .·gnmc11t:i.ndo bem. > • l 
tias armas a. qae me rofiro, e '!lle, tent o- os eu 

O SR. FnA.i>KLt:-: Dom .\ :- V. Ex. csque- L'emetlido i commissão da melhora.men tes, cst:i. 
ce-se elo que disse 110 seu disc.urso. I\e-:or- pi·occc!ett a um;i cxpe rícnCÍR., a 'lual, segmvlo 
clal-o- heí (l8): p:i.rocc, niLo püdc sor completa . 

«O g'O\'Cl'llO m<1n<lou - ihe dar hirgr.mc,. le (a o Chcira~lo o eo.n111iss;i:·io do gove;·ao :i Et1l'np:i, 
1t1ajor Luz), Ulll<l gr:itiJka<,~io ck 280:) . \' cju. e :lhtcs dú lcv:•r a ofl'cilo a comnra .tos L'C
hcm V. Ex., a gr:Ltiflc,, çffo do Dr. Luz como wolvoi·s l\1 .111s~r . r corcsento11-111•i c:i1 officio qnc 
1!1:ijor foi 1lc 2S0.3. Agor:i o 'lue for. o nob:'o tenho cm m:io, d:tl r.do de Lii:gc :ios 7 cfo Dc1.cm
ox~minisL;·o <h g-11cn:i.? T11m111 n s.1;nmri lol:1l ; ll!'•' do 1881, e ;;cs ui n to: 
foi o 11niM cs~opo o r11111 1·iw11 , :in p:isso 'J'W, «Rcsmnin•lo iutlo q11 :i. 11~1 fir:i. cxposlo S-O con
~ ~ liV(!SSe 1bJQ :l•l c1Lpiti1o nu."trtc n. n1C~füf\ gr;"..- rlnc : 111 'F!O os dt>ÍS sy.slcmns de l'O\\·oh·c!'"s 
li!i~ação. cllc. que tii1li:i 2.-jO:), b;i. par:i. :t füi- }fauscr 11.iiO con\·cm sct·cm :itio;>L.i.dos paL·.1 1uo 
ropn com GGO~ . hto G i1·:cs;iondi\·el. )) 1lus nossos s:>l1l:cdos e otnciacs, em vista dos 

E ' Olt não o <1uc c u h:i. p'>uco dí ~sa ·1 rn:rns r es11l t:i<ln;; o!•ticlos ni:.s oxp~:·icnci:is :i. t)'•C 
O Sr.. E sctu.0:\01,1.E T,\U:\.lY eh\ n m :ip:ir te . for:uu sulimolt.i!lcs ncsb cid:ide. além do clcv:v b 
o Sr.. PRr.sro;::;n: re~hm<1 ~ ttcnç:'lo. preço por r1ue fi ca:-:\ cada 11m ; 2<> que, nté !\ 

pr,..~cntl) dat:i, o l'CWol n H· Nag·:,nt, tlc Y:ircb e 
•lo movirecnLo intct•miltcnLC, t>t>dcudo lr.-b:ilha1· 
co~n a mcsu1:l 111nnii;;'lo 1h noss:\ ebxinn \\'in
ch.cst.cr, é o que t!1ai~ con \'Ctn par;i uso ll1»"· 
llD:'~o:; soldados: ;;" 'l \!C o rewoh·cr Geriwcl (cx
Lractpr a 11 t.rm1alit! l1), tcnilt• :1té hoj0. ~~tsLouLirlo 
~\l ~l. .':i llpi.! L'i1) i-iJ:-.:..~1 ~ sulJi'C l.ud'.':! «.~~ dcJ taO~llW .:.:. · ~ 
UC:'1.1, ch~\'L.• , i.'(.; ~U l'Cl'ti' ÍIJ :1 lg-uu1. ~ '.Jl~ \,l 1.$Culhid:1 
p:.U'tl Ll::u tlu~:; no::;'J.! otlkia~:.i, p0r Jj._:~r .dl·tu 
1{is::u JHJr prc1;r, c.\•..:<?::.::; iYo.\U.lCl\lU mudic:o. 

O Sn. Fn.t:-.K1.rx D;ir.u:- Sr. p1•csidcnl~ , o 
,,n1cu l0 riuc no se u di sc 1.1 r;;n o nolirc clcpn\,>il:1 
rei rl•l3 1·cndmcn t.o.> do 111aj,11· L\17. 6 l'o111plcla
!11Cnlo ine:s:aclo. 

Os 1pt') u,~ sa." viar.;c1:1 a. E11l'C·p .. 1.. o:-::so oJiki\.ll 
ncn;r.,bi:it 1~1JW: l.a 1H · l~:-; tc :..: drw 1 r1n 1)J1los oftki 1;!'.i 

il~) : 
« .U•im •l .i ~ vau l:1'.;cll '> c~.Lra'.l i'Jiluri:v; .J,~ 

::5?"9.1$ põi.r\•. a.jntla d i~ C.ns\o .. ''° ~vHnut:un~utt"' flc 
X! 1$ sttjeitos :«1 d1!~e ... 11to i.10 11~ 1.I pcb ~" f'"''l<~ , 
•!·~ ,·i;1sc1n <lu i 1~ d~ts~·; para ~i e ~u :i Úl !1dlia, 
t:llll~• de ida c:.1:111; ilc \'Olt:i., o rn:~•i:· J.11i anfo~i 11 
:t..; SDguiulC:-i \·:tula.~nus : ~ol•b, · 1 ~1~ . S1! 1V.l!1 d.\ 
:-;.1,:;, p:>itco lomp:i rkpnb l(Ji augm1.ml:ulo ''VIH 

ti!H . 1.f.1,'.; : or<lr.n:1do ·,10 lon:ll c:1ihcdt'l1tico r!:t 
'?·;ro lo mil it:i.r, ~,.W!)Bt",3 fi ; grnt t ii r!n~.tl f'l o~pi:t:' i~. l , 
~ii!).~ : s<>mmi <hs yc nt i OlCn t '); men>o.es : 
1 :ZUFCUü. ~ 

1-:u •fascr.i 1lc oul.~.1 vez q1rn ~slc:.; .-cnci· 
nien lns sor.1m:wn:n 1:1:)0$ •. po1·:1uo n1o linbri. 
r:l)mri:1 ~H1o nr.llc~ o a.~crcscrnw tlo soldo. 

F.nll'<!t:lnto. fic :i. !'.lY i<fon tr.: pr irnr.iro. <1110 o 
ui.hr n o]c>pnl.:vln r.<l1io cm !'.lrr<l, ~ nppmdo q110 
i.inlia. s:<lri <lo 2BO.) a. g-ra.lilk:i.çãr1 cspo~ial rna.«
c:i'.!n ao major Luz, pois está ,.CL'ifie v.lo que oll:i. 
i1:q1orl:i. cm 8JLl:): e111 satruwlo log:<.-. •1<H>, 
a in•ln q11ao.do.. çonformc a opini~o do noun: dc
pu~,1<fo, o eap~ t'.i) 1J=rt'3 ~ecu;nula;-;so :ios ;;eJi> 
\ c1Kin1ento~ ;;. f 1a•ifica;ão eEpE~ inl do.J:\ ao 

«Crc•(I 'I" º · :\ rish clu •t<Je dci~u <lit<•, " ill 11,;
l1·:d:\ ~·)u1111 bs.to ele mell10ra111c11los uuo hcsi
t:u·:\ 0111 :tt:orn 1 • an~l!U' esta. 1utuh~\ opi11hio .. ík:l n
tlo <l~~ l :\ ~·Wlt• t·rc.:j•1tli.-:d a :i odcm ele \' . E:;. 
cx~mcb 110 ayis·> de ti rlc Sot~mbro Hllii110 . r.0 -

b\iv;uncnl:c :i. Cll"mntA!n•ln elo~ i•&\voh-ors :'lb11 -

~or : <'.nnriu.]., ~nlrcbnto '1'1'l \'. E x. mo :i.u to
rise " 1k~x~ 1· d" l:itlo o r.~w!lh·rr ~a.gani., c ~•o:i1 
se mosl:·c in feria~ ;i. q;i:1Ll'1cr d"s dois (LP.h.~·w 
e Pl'.\ncotLe), quo tõm •l c $Cr c:q1crim~11i.;11fo~ 
nas mesmas conrliç.ves cm r111c arpicll e j:i o 
foi .,.. 

Ora, Sr . t'1•;osi1lantn. om·icl:\ , , r-nmmi~
si<o ,fo mclh<Jr:i.r:1entos tlo !•1atcrinl <lc ,;L10rr:o " 
1·espeilo do :<s~11mpto , olb co1tduio seu p:i.
r eecl' solicit:mdo qnc 1 ho fos,;c ui rolllc Ilidos 
n'.\o só v.:; c1uu~ n\~~l1)S (1uc i~~ \!onhc\!hl. '"!o;; 
rcwohol'S :\hu>er. mas t..111lb'.l!ll .. 1c~se9 ll'E:F 
outros rcwo!Ye~s cxp.,rim.:ntado!< pelo cên1111i~
n riv elo go1•eL'JJ •> M . E nrcpn , ~.fim cio •l'l<l olla 
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i;1·. ~carlc~f !"; po1• Ji à::i e~pe!'i cnc~as.c l1.f.n~.l e.l:i t- pOl' !itu :\):.'!i"lr:i'.n·~ aJa~ {I. ~drtinis Lraç.ão dos c<ln
Lisi>o. ~:º 8'º "' º ~· 00 a :ioLta O(iio. i'b d efü1iL! 1·:1. E~':i (~ ,')dlws ~::onomi(~;) s . i.} ltrn1!0 n <:iO se cón3 :lmiam 
êpin1ro, e1: n~o por.ia deixa:· da te:-~1. n~ :r.:üor t u1 c.?o:.pe?: :\S t:on1 ~hjo"l<:-S de h u .o. 0·1 niio se 
(_"'()n::>.: ni.:i; cr:t~ndi qa c: • .sera .:1ue;>ra cb eo.ú~- U ~·s,v:.tY:tm pr.r.i entpras:i:nos. i!,UC maitas ~·e"ZC$ 
;:..av~ •> t.1neir!l! r •. ção qua :~ ç~r._1;u1-ss'10 <lc we!~1fJ- 1::1.:i or.10 il111(1m!l iza1o.'L 
111:1c r. to::. m erccl.:' <J. se t "1'11'? ·':J ;m ~ n"I pcJ s ~ua:ito a:">l' li\·n·~ l) numero ê.o ltas aÍn~:l C de 
pro v:J i >~ t.J.l1,.':att1s, 3.'.ll ·~l' <' 7~1} d ,; -:, ~'Hh 1 1;-1~··~ t;· ~s . ~li~t:i br:i IHlo- s) am (l tl[J licata. i::p·.::n~s <W:5 

••lembr::>s. p. .. .i i1• m<.luJar pt.x:eJcr ~ .. e:-.1:cr;c11- ·1 torp~> ruo·H'ldos, porq:1e <1. zsc:-iptu:~çií. ) d.1 
(·i:t .~ <hs rcwolvon !l,. ii:ur..;i1::. 3.~b :t in.~:>.::..:1;:_!_. ÍJi!':Lg-c:r11 i; fel! .. '\ cm sep.m:..<lo. En11·et."1.n to, sim
c r~!!~ -: .. 11'~-'llilli<!ide C.:i cora:1i i:>.,.:t1·.l..., 1.fa q- l':ern·::i ~ ~ pl iJi·xi ;- s'.) m .til') .º }H'•?•:c.;~o rla e~criptur;\ çKo " 
rtl iiíc; mo:11b1·0 dis tincto (b c<1:-:.:r.~ !S.<;~ ... " t' J <~cnd~- 1· ro::1 o ~rn :.;,i :io dú il Y:-41$ de t.1íGe:;:, q~i.:::: tamb<lm se 
ª•)l' do fol rico <lú .n. r .a~R. e : L :n1:~ ew !l;"':!'iC?:P disu·;!11:,,u po?hs co~;ios. Ou1r 'or1). o C"=.:1.1ne d;u; 
~1.-J 011tros pr~rissiunae~ c::=m:1~~-:? nLcs . i c-onh1.g !b$ ~c11selh..:15; econ')!iJlcos or.~ fo illl por 

: 1. ~~~~~;ri~.;t~'.:;~1·~·1~J'(i ~ ~~~~~~Í~~~~·~,}:) s ~~c·.;~~·;~ºi, 1;~~~ :-~-;~'"~:~'. :·~;;~~;~~~~:t~~i ~;·1t~~~~~r~i:~~~.;~~ ~:~~~~~ 
i· c ~p~:l:trt r,:> dti.do ciffü.:i :~ de 7 d e: Pe/.0 i!1\J:-n do \ l'·~~Mt iç~ú lxls:~ p:i.r·n. 9'.'tl.n~in '\1' :l.:> ton\fü'J 1b 
:::.nuo pc'l.3~11o, C'.'.pc~i a\ u; ;:. ;,;:: c-vUl!11:3-:~i"~ do l rv::11od:m.:r.Lf> n1 2us:il e cou.s~n·;.r o serYi~o C•u 
go;-Cr.t:) n o \Cn:.:.do de \ ~tu; d.::,·!a r:·u~c;!"llÍr 1·0.'i. d ~.'1 . 

::;;~: :;~~: :~~·~·;:~~~)<~ ' .i~~~· :~,~·:.~.~(:. ~'._,1·~i·.:~·~ I~~'.~,-~ ~' ;; ~;~:~~:~ i l ·\•.:~i ~~~lt~~;;,~~,1~ ~~ ~:~;u~1~ r~.~ ~:~i '.~~ ºr1~.v~~;~~ ~:.\i~1~1~ ~~: 
Jc:11:.I .... •)ll:~l•). e :\alOl'lf.~1 1.:.C~") ;\ p!'d1:~· . .• t'hl 1 ·1 =t.l \'('G 'IH\: ;"l !,;,g1o1011Lot! l)O t ~lp)v ~ rO\~ Üo·J Jc 
\'1~!..L c;o::; 111esrn.,s csl.HÍC!)~ u f)l!e jul;;.:s."-.~ 1.1.;:i.'! i ~~;lpa. c.-~:1. c:lf:~to p('LL L'l.:,;;:ll:L d.~ 2.J de Se
~·~•u\':':H\cn~•: :~o n '.'%0 ox~n:It-:L ( ·.·;JJlJ~o do iS?8 ~ ,p r 1ç;t d(l e'.l:.~l·cito não t ia lrn 

: 
0 :JU ~O 1:ep .. -, 1 .~ <Icu::~L ·o [Jl .i. J J Í::i l t~riu. !-:- Jli.l ~i\ 10:;) , ·1· m:.j~ t.<.i \1.l')I \ l'JÇ'~"í·) r.linrio ;. :\(1 p :t !"ioO Cjlle peh 

n::.i:· .. :n, 'l:Jr mwJ decla.= ~~·:~·· · uhinrn.~1 •:):c foila ! .. :úcUa ~1:: :b) d~ :\ .:..\\j,b de i .S.S l o solda.do ro
l·~ir.. n :.:~-~ m~uhi;:r~ ~ht tLI•:;-r:~ V"r~:He e S:'.i:l.~t.o. c-~IJ J cha:-;.~:.~1c.c.~e !Í•h re!e1çõc:;.. aban.daoLe' e 

if ;~,~~gii:~,~~:~E;:~5i~~r ,~~:;~':f ~.~~'.li~i;~t;, : i~~\t~~:j~l~:ó.~;:fi~!~::t~;!;~~~}~;:~~:~ 
ao~ r~···~-oh·<=~.li • {·~s~iu&-!l)i=; r~~s DHlclacs . 1 z~.~.d!~~T~ l~ '~?,..\i.:~~.r~s .n~ _an~~~dc 1881. . '1•~:t n.t!o 

::: :~~~·:!~~:;~i;:~~'~:~'.ir.~-~;~;:~1·~:··:,~:,:.::\- i :·~ t~l~~.:~: ;'~;:'./~~;~~~) ;·~~·~;:~;:~~~:~~~~! :~''.:~: 
O Sr: . EscnAGX.•)Ll.r~ T.\U-.;,1,,,y :-1->1 p;)~ ·~· 1uuo 1 :n:;i~··)~~>~:;,7-;i h.-J~o·e por~ :u: to, J. <li tt'~ re11y3 de 

µosilh:J.oi~ntc s,; ~o t·.:ul':p:-c·ya.?:1 m1 n â·.> 1/>'hJ :·e- '.3tk 17isiJ'22 ll fa ... ·.::,r <l·) T:C\'') Í'?t'neci1m.:u to. Dcdu
, .. -ol\-L'n IJera!':I ~ ;i:;.1.1 ~i~'>Lt quonti:'l :ide :3: UG~-:n:):J.Ui.i':!rcnça cem~ 

(! $:: .A ~··fo;;s') P;~ ,·~:.'. .~.,t :,ii<•'·'"' ,7,.~ 11 :1(!,•;·.·•)' ~ ~r;. i ; ;-_o·-:~. fo~1:1:;:ím!'l_n~.~~~ .. ~!·.·rn g'e 111.:H~~ ~~;~ll ~~ 
- T·.u re~::-0nJí.!rc : a \'. f.x. ;· 1 ~ 1 ::»~~;·;,~~ lLi-·1 . i.:i. ~ 11 •. J.) ... ') tv, .•, .i .L ,_ (j'. .s _, g D de t:iL-83>ri., 

~~~i~~~;r~~\~~:;1~~,·~~~ 
1 

}~:r;~~:jf '.~~~~if~i~~~ 
p·-.!l• J.~trelo .-!.,, V iic )J.1:-.· . .1· d..! !8·),J. t; n;·,-:c l :11:?:::>•: rt·.heulõ ~no.>~": <le:••lt;.do. que & 1)1'.°"" 

;~~~~~f ;~~~~1;:~~;~g: 1 ~11;f ;~f ~~tr~~~~;,~~:~~~; 
:•·: t ;1:thl.<'~le r:wüo m~i, <Espcndí~o lio '! 101 ~m l!-11 pa::~ccr ap:-?~nt.ttcio ao g-,,·c:-;no e 'I' '~ 
::.~~1.: t~~;n~~:t~JI~ i:Ji' ~t~ ·~~~~t;~ ~;~]~ ~~~~~c~:1\~ ]~~~~.~: 

1

: - ~-~~1~ .. ,;:;:.::~.~·~H~i1;~n~. ~~·~~f ~:~~~(';;~ : tio tHlni$1r~rii.i 
cic 1~ta . . , __ _ . _ . · fl (•s ir.oi·">!> de ll'ans ~orl·".? s i o oclre nôs pro-

:::~tt~'.i0ir~'..:~~~;?~I~:~:~;'.,~~ i ;r:~:~i ;Ji'.i~~~l?f~i~l~t?.~ª 
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4(:) Se.::;suo ~t11 2;~ dt~ \üüo de 181)2 

«O $\'ste•nu. de p.n:a•· a b"i o trem do e-s:••r- Ve. p:>rtaato. " c:i.marr. ·1uc o gado ''"-Ccuru 
cito ê pessimo e in··ompath•el com :i 1·el.icid.•de •1uand 1 não f,~5~e ''dmiuido n·uma cou ·Cl:lria. 
que se de;·e prctonder n'1.s o,:>erac:.õe.; da . militar pn.r:i prover o~ meios de tr :tnsporle de 
guc;rl":t .1> ~aerra, seria. nccossario. na opinião da an to-

Ora, ainda hoje o boi ê um dos no~sos prin- rida<le ritad:t. p:i.ra. con•errnr os p~to5 cm bom 
cipaes meios de tra.n~porte de guerr:t. i ,;s tado. 

O Sa. Esc1uG~OLLE T.w:uY:-Eu já aiidei ! O Sn. Escn.1GXOLLl! T.w:üY -.-Eu esl1·:~nhei 
mont.ado e:i1 boi. O que e.>tr,\Dhei (Í que V. Ex. ; a phr(l.~c-c~11delar1a p:.Wá ga·fo v:i.ccum. 
fizesse uma coudahri,'1. para g-:1do ,·accum. j O ~ l~- F1u_:..-Kt.Ix DotuA:-1\o. a.rtii;:o do meu 

O Sa. Fn.~:>iiL IX DoRIA - O que o nobre i rel:ctono wl>•·e coudelarw. nHhhi:: po.Je-.se ve
deputadn estmnhon, lenilo um trecho do . ar- · 1·ific_ar que !liio 11sei d t.-il phr a.se . . Já c:-tpli
ti<>o do roeu relator io sob~e coudelaria m1htar, que1 o ~m1luli1 elll <iu", QCCnpando-ine desse 
roi que ern reb~.ão a el!a, tr ... taudo d:t cr iação êst.d.l<llec1u1ento, roe referi :í cri:içãu do gado 
ele gado caçalb.r , lambem houvesse faltado \'accum. 
cm er iaç.ão de gado vaccum. D1·poi&. o nobre O Stt. EscnA«l'Oi,u : T.u:K.H dá urna apar te. 
deput:•do pôz eui durida que este gado tem .• 
servido p:ir:i a tnobilis:\ção do ncsso excl'cito. O Sn. F1t.t:s1tt1:. Do~u.~ :-A nmrnn 1;sposta 
Eis 0 que leio 110 1Scu discurso (ZB): s~bre esle . ponto. assun c~mo os de mau, sup-

. . ponho ter s1<lo c.•b:>L (Ap.Ha<las.) 
« O Si'. E;;c~agnalfo Tairnay : -Di~ ~·E> Sr. presid<Jnle , d:i.s providencias que cu de!'n 

qu~ o _g:i~o ''MCu~u Scl'vC ~nr:~ °' nrnb ili~açao rio 111eu m1nisterio n respeito do provim1:ntu 
<tos. o:i.:e rc~tos. A~:i.n~o à \ ·, . E:1:._ que 0 um 1 de fa:·d uuento o núbro d<Jputado fo,, outro mu
iue10 muito rudunen'.ar. ?\o' trnhamos _am . til·o d~ ccl\~llr~. 
!lialto-Gro$60, m:i.s nlio o nconsclho a mn- Arguiu-.uo de ter dado orilern de eh:<mar- se 
guem. · · concurreuci .. i':tr.1 L'1.l fornecim1mt.o n:i. impor-

« O S;·. Franhli» Do;·ia dt. um apllr te. tancin de ceutenai; de contos, s11ccedendo -iue 
"' OS;·. E:1r.ragnolleTairnay :- Ser•e P"ra todo o forneci mento se acha ate hoje arrec.-.

mobili.saçio do exercito, acouipauhnndo-a para <bdo nu nrsenaJ .-;e guerr:i sem do~lino conhe
ser cortado 0 comido. » cido, e c1'Le fa.lt~ dinheiro parn pagm· a muitos 

dos :'<miecedores que têm com o g..>verno os 
O S:R.. E scR.\GN:JLLE TAlJ:-;.\Y :- Vejo. o •1ue s"us eont··atos em rei!Ta. 

eu disse depois· E' mo.is t1.iun cens~wi. ,.ã, como vou àe111ons-
O S:a. FRA;";K.LI~ Do1u.t : - ~o.d :\ tnais :i. trai·. 

r espeito. Eu, Sr. presideute, son o p~imeiro " Sr. presidente, chefr-tndo :.i.o .Hleu conheci
concordar que ostc uieio de mobi! iaação do 1uento -.1ue c ·;ta1·a :ürazado o sernço de fo:ne
e;<tarcito ê mui to rudiiuentar e inc,)n,•.,niente ; , cimento da fard:.m~nto ãs praças de i•lgumas 
nns o:io o poderemos dispens:ir emquanto não l gnarniç 0ies, oa . l_)Or um :iviso, cr aio •1uo de 19 
dispuzerinos de nu.uero suffi~iente de aai~1aes de Agosto do anno passado. mandoi que som 
ca.vall11res e mua.res para tr.1t1sportl! <le guarra. 11erdo. d•' te1npo se 1 nanufacL11ra~se o fard:i.-

Isto &li > osto cmbnra ,. c·iudebria se ·a 1.tm rnenl.O m.:ccssa ·!~ s fim de se P8.~:t~ ;ts mencio-
"·li~le . I P. to ', · .x d e~A. 1. 10J ni· nada. ~ 11raç:. s o ~<irda ... ento qlle Ja tinham \"'n-es .... ,. c1m1.n ue cria\·"'º os r "" < >a. - ·d b · d ' 'lJ · 0 ma.e.; , destina.do a :i.purar- lhes G conse!'l«ir- ~ln~~n~e ~tn l~ss~~~se:t~~ ~~·;~~~. ''E~~0":vf:0n~~i lhes as raças. comp ·ehende-s~ que na~ 1111ss;is d' · 'do 

1
9.
0 50· · · t ~ n · d .., ne '" 

· t • . 1 • • · 1 ng1 1 a ~( m e n"e e 1a. a ., 11 ~rr~ ~ ... c1rcu ms :1nc1a.s, em. qn·• o >Ol coutLnut1 a sel' e· l ~oiuo ta nbc t.o<l s Cl · l~n · do 
um meio de traasporte de nuerra uma eou- or ~ · . • 1 .:1. ª ª 118 P" »ll · '.' l:l.S 
del:tria militar não axcl ue "a crhÇ'o do gado p_riinucu1 e•11 qno e:uste ru ar~en:1cs ~e guorr:. . 

cc · '1 ~Jle ~oguramcute r evel:t i:elo da iuanha p:lrt0 
Vlo u.Ll. por um ramo do S'l~ 1·iço publico tão impor-

Em todo o caso osta c ria<:â:tJ foi j 11lg-,d1< iod is- unte couio t1ste. F'oi u1u 11cto c1ue do.uais a 
puns:n·cl . ª 11111a <'<!u<leh.ri:i. mil>tar por Ulll.'.l l 11:ai;, i1n~ort.wa. a e:s:·:cuo;ão da lei . poi~ ciue a 
d:;s. autoridades lJlt<l~ co1il_petca tcs neij t;< uJa- 1 tei do ac t.ual orça·11cn1.0 deterraina q 1e o ~aga
tona, o hyppologo, :Sr. Lutz Jacom•l de Abreu e 11111nto 1fo,; fard~lllelllO• s i•ja so1nprc feito ern 
Souza. di:i.. 

No rebtorio em que elle deu conta no mi- Em conse11oend:i das me11rn:i.s ordens 11. in-
nislerio d:t guern d:i. co1umibâfJ quo lhe füi te.lldtlnci.< d>< gr1err~• cha111ou concurrenciP. 
incuULbida em · 1-8i4·~·par;n!l!'é'ólber ria provinci:i. I para ,, ÍO i'lLOcim~mo d,) fatdawento .-1ue e$ti a 
do Rio Gr"nde do ::\ul o local nie lhor apro- ca~gv do :trs~nal de g1nrra. isto ó, o das guar
pri:tdo a uma coudelari:\. militor , mn.nífc 1LanJo niçiíes da corte o d.<s p~ovincin; de •;oyaz, 
a su:i. p~eferencin. pvr um ~Grto campo, di, se o Minas Gera,\s, $. Paulo, P:i.r:i.nà , S:l.u t:\ Cath:1-
seguinte (~): rina o Espírito S:1nto. 

« Este. campo tem maior ~~tensão do <\ue _a Porci•1e asseverou o nobre de1:.ut:idn que todo 
necessl\ria para o estabelec11ucnto de cn:tç:<O o fa.rdawentn pr.-.. p 1r;Ldo p ·lo a rsenal do ~!te~ra. 
~sómente, <l preferi-o :1 outros por maia es io. alli j~z Lrll!aien:Ldo? Em q'ie fünd.m iu!'is e~l.a 
ra.zão. Para. o cL1ltivo de forra>:-ena o grãos. o.sserção.'? Oon f\)~!Ue ~ados. officiaa• !\ guo rCJ
paiito de mil eguas e de seus pr0ductos, e de I co~ro "''JO que a matena prn:ua necessar1a pn.ra 
gado vaccum noces>aría )'lara conservar os \ " fartlamento a di~trih,tir pela far~a. das men
~ll!>!>OS em \:lômestado, dlla11 legua.s sito 1uffi.- c~ona.da.~ 8"JO.r!1i .õee orça no eorrentee xerci-
c1entes .. • > 1 cio, por 696:391')$314. 
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Scssüo 0 111 2S de Mnio de 1882 t.:7 

Noto, !J'>rém, c1nc se ·iespl'u<leu c101 es~:t 1 O ~a. Fn.1::->KtJN DoRIA:- !lfas t an1bem é bom 
ma ~E.ria prima a o !• s~a13st~·e 27~:'.J37~4)~ . e 

1 

(!u~ nã_o hãj!l ext1•cm!l f.ci.li~ade em as~acar 
no 2° .•e1n1Htre, de .Ja11ei··o i>lu Ao:tl deste ~noo li>ltas lã•> g raves a Ulll ex-nuni8tro. 
235:00080~6; total 516:047:)478. Sr. p1·ea idente, ern d;ita de 21 de Dezembro 

De ma1:eirn. que. longe de se ~orl.er afi~nçnr <le 1881 o c rmselhcfro Dr. Antonio Jose do 
como o nobre dep·1tado, qlle ·e:ii: isto qua nl i- " maral, lente da. escola militar e elltlie mou 
d ~de extrMrdinaria do farchmento acc11111ulaiio, ottlcial <le gabine te, dirigiu-me o requerimento 
a1ndufa.~ta o que tem rle ser m:mufactur:ido com q11~ tenho presente. 
n mataria p ·irna que re$1A fo~nc<•r.ir n" i 0 11por- :'.'lesto requerimento o suppl ica11Le allegou 
t:tncia de i6():606·<63ti. que repres?n t.."J, a difte- 11ue, pdu cla"s11la J• de u rn c<Jlltl"J.to que 
t•(:ln~a entre a. despeza feita. e a despeza pre- celebr:í.ra. com o illustre Clx-ministro da g11erra 
vista . o ,:;l". Duque de Caxi.~s, elll 29 de Setembro de 

O Sn . Esc~uGXOLLE TAU:)UY :-0 fac to é que 1875, estava obrlgadu a J>llblic ar an nualmente 
não ha dinheiro para. pagar. uu1 complemento do lmticador da legislação 

O Sn. F11..ua;.1.1x Dcn1.~ :- V. E x. foliou em militar, obra sua •.. 
snperabundancia ele f,.rdamento, e .1u acabo de O Sn. FRAxcrsco SoDRE

0

:-0bra de muita im-
mostrar ,1ue ha f.1lta . por tancia e que re"ela muito ta.lento. 

O Stt. F.sctu:;xoLLE T.wx.\ Y clá um s.parte . O :Sll . FRAXKttN DoR1A:- ... 011 na falta a 
O SR. F i:.\XKLl:S noni.-1. : _ Acredita 0 no\JN publicar a cons c:lidação desta legiala~so pelo 

depu ~a .o q1te nrnitns fornecedores es:.ão por plano da Cunsotidaçáo rlas teis ú r>is do sabio 
p n.gar. jurii;ct•nsttlto Sr. Dr. Augusto Tei:teira de 

Qual a prova, porém ? Segundo 0 documento Freitas. Allegou mais que falt:l\'a rna teri:i. para. 
oficial que ac:ibei de consul tar. tO<hl o. m:1.tori:i o volume do ln•iicador correspondente ao 
prirn::i. fornecida est:i pag-:i., dando- se :ipenas :i auno de 1880, accrescendo a ci1·cumsta.ncia 
circu1ll8 i.ancia <le <iuc " casa Cathiard & Comp. d& q ue o mOl!mo lwlicwiur já con~te.va de 10 
conc11rdull em aàiaa tar 0 fornecimento de cal- volu 111es, l<le111 dos indices, o tiue ia tornando 
Ç3.clo na pequenn importa.nci:i. ele tr eze contos a 8Ua consuk~ um puuco di:ficil. 
e. tanto, ii:c!ependent9 de p.~,:.'amento imme- T e minou o supplicante pedindo que, á vista 
d1ato. Com axcepção deste, não se de-;e :i. He- do expendido, fosse autoriza do a <lrg;.nizar a 
nhum f 1rnecedor. dila consolida,.-xo da legislação militar, de 

co nfor1nidadc com a citada cla. l!Sllla 3~ do con-
0 SI\. ESCRAG~Ol.LF. TAt:X.\Y : - Não são ess.as trato de 29 de Setembr0 de 1875. 

ns informações '! ue til e · Est:\ petiç1io, Sr. presidente, foi informada, 
O SI\. FttA:-;KLI~ DollL\:-Pois as qua tenho não poi• diversas repartiçõ ·~s, mD.S pela unica 

são il'recus 1·e is . cOmj>etente, a re~artição fi scal d:i. guerra . O 
O S1l . E scEL\GXOLLE T .\UXAY:-'!Vía8 não são :1~ pa1•ecer que dla deu aqui o tenho; està a,,_ 

q~ei!as apresent:id,1s no .!omal do Comine1·- sig nado pelo chefe da l ª secção, o Sr. J e$uino 
cio. José Victorino de Barros . 

o SR. Fru~KLl:O:- Donu: - Eu cão confio se- Pois tem ; ce~c. ~arecor n~o jllldia ser mais 
não nas inform:1~.õe;; officiaes. 0 n :io me lenho\ fa,·or:i\·el d~ <1ue lo: a p.reteoçao du proponente, 
ci:plic ido on .i ustificado senão valendo- 111e / coiuo se mi ver (li?): 
:lcll:ts. «E<1tende est..~ secção que é i mpor mnte o aem 

Sr. prosirlente, o oobre deput.1.do. por nlti- duvida 11iui to necessario o t rabnlbo que se pro
mo, denunciou á r~\mlll-a C<)mil 1lagr1<nte ille!!"- põe dese:nilenhar o supra-mencionado officbl o 
l iJo.d" e uma cunces~io inutil e prejudicia l <jUe ficar.\ melhor org-~uisadp e mais com ploto no 
;ios cofres publ ic•.1s u l·ontcr<to <iue eu fücr:\ c.iso de ~er fei to por 11.11 só i ndividuo que r eu
eoore a cons lid<tcào tia lcgislaç.ão mili tar . na :.tos ~onhcci1uentos iu.prescindh eis lJara 

l>isse ,1ua u111 a.upre .~a.do meu nos 1tltimos t:io elevado comrne11: mento a l!'aior discrição e 
dia~ d:1 ruiuh:i. administ r.-.çiio apreseut:ira uma ielo; ;lu;\\id:tdes 'lue di>;tin;;umn o illu•trado 
propo~ta p<>!'.l, iuediante contmto. consolidar a proponente . O syscema que pretende :idupt<lr e 
legisl::i.r;ii.o 111 ilito.1·, e i1u~ a r es1 ><ii to <I P.sta p~o- •1<1e te 11 a 11pinião :1.u to~ ·1sad,1 de um dos mais 
tenção om·idas divecsa s r •·partir;ões, unanirue- c.incnirnad<)s jurisconsultos do pai:z. :i s~u fiwor, 
mcate dt!cl.r:i~am. não sô que o trabalho era pHlo fu.c to de lmve-lo seguido cui seus l ivros so
desnecessario. mas r1ue_ nf\11 . h.:w ia dinheiro .. ~ ':.e ... as.:lU1up~ idelltico já puulic~dos. n~o ae 
para o contr.i.to. pi·es ~t a obJccçõeslfuõõ possam contr:i.r1ar lL' 

C"ncluiu o nobre deput,;ido que, n:io obst:inte , ponto de ser re[Hllado dcficien,.e ou incorre
º cíJnt r:.to se celebroa. e ~e" ndo se rumorc- cto. » \ lntci">"ompe· se). 
j nva, tlelo J?l'<;Ç\) de (i() 0 0.1 i0:000$00~. Até aqui O pa recer nbon :i. a (>re tlln~ ... 

~r. p·estdente, ~alvo a e~istenc1a d" con- o SR . E scRAGXOL.L E TAu-x.1.1:-Até aqui , 
. tr:ito, a verdade foi atr.,zu1ente sacnficada em ;amos li.diante. 
todns as delllais asseverações. 

o- Síi.: EscãAGXOI.:i:E T;l.füür da um -ãp:irte. 
O SR. Fu.~K1.1N DoRt.1.: - Vou o:tpo r suc-

cintamentc o que bom·e. . 
O ::-it. Esc1uGNOLLl!l TAU:>H:- E' bom que 

se falle uesle c6n: rato, j .i que o rcl:ttorio não 
diz a respeito urna palavra. 

. . . Q. Sn. · F a ,\NKti:s ·DORH!- .- • • llD .• ~Pt~ á __ _ 
importancia e á utilidade do t l':\balho, que até 
9.ualilk.a. de elerndo commettimento, ás ha.bi
h t>•çÕe'> do proponente, e ao plano e modo de 
ex.ecu.;ão d.i. obrn. 

Con tinuarei . ( L!i ):.: Contra este pa.recer , 
porém, oppõG-.>e termina.ntC1mente o preeeito 
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o s~~. l'!U .. ~I·;.!. ! :\' DJlU.\ : -. . • • lr:.~o que 
e :1 r\ · hi '1 .. J r:li li t. rL~ n:1o Livc~;~_:c crnprehenditlo 
'l'.L:tL1n(u· L·.~b:\lh () <"\ ro~L1oit:J d:..t. conrnE1.l:v.·:l:::! 
d;\ L~ . .:-~s~•~':il; 1~ülit:.~-- ~ 

O Sr.. J>:'.~.v1:-<o:.:.!: T.\UX.\ y :-::lfas onde te''' 
,-ct:::".. :' 

cx:ir~do no§ 5° urt. ~1t) dú 1~eg·ula:nC!!W :1Lw !Jai .. : 
xou com o decreto il. 1,012 d~ :11 d1) . .\:,;u~I~ ..to 
·1878, c1uo corn.ncttc ü P· -secç.~ío d-:J ::1~:~l1i\'ú •> 
de1·er de consolidat· :dogi~lv.i;;,;lo 1!1ilitar: do·;on
tlo-se, por isso, sup~ior que j:i c~i>!.:• alli :i.l
gum t1·ab:ühe 110ste sentido, :iltcnLl. !\ e'.:·c:im
)jtancia de hít.YCl~e.i.11 dcco1·:·iUo trú:. ana :s tLL 
refo1·m~ da.quelln. re1J~rti\;1o. E.x-is~cm~ p:.>:~ lJ S1~. F~·v.:--:Kux Do:~Li. : - E~pc~·c o no~Ji"O 
certo no archiv·o milltnt• offici:Le:::. rn11Ho ~lis- de;ntl:i.-.lo. óº'!~:.'.\ ~.f:! C2Lao. 
tinct~s pel:t sua. Lnstrucç..;lo s('ielltifiea e rn:ti•!\·~ \·01~!.:L!ne i . :;)1~.p.•esid.!uV~~ qu·:; uo :i.i·ehh·o nü
<1n:i.E<laile.> recommend:woiB: 11:10 s~ p'::lo cn- i !it;,., .. "·" ~ h;\\·:l: 1::):n ;m~11Jr:i. de t:·:<b:cll10 s~mc-
ll~ctant.o, neg·a.r 1'}110 O rrnr1oroui.n ll10:;: pú.ti; 1 !h:\~li..' 1 \tD (jU:) i!l0 ;•c.11110. . 
]ovar a.lg1tma YD.11tagen1. ::i.ttentos o:> con!Joei- 1 l,o.2.··~'' ... uu~ t.'2!ºiOOs l'Ostr1dos ~10 pat~C?.:!t tl:\ 
n1ento;.s que tem. a.d·1uirirl'.l p:>r :~c~u-~·~!.dO;; e i l'.Jpnrti;;ao (·:):~1pct ~!1LC'~ o:l poi.li.a rultol·~z~1~· o 
longos ~sbclos iciLo> n:1 lcg}sb<;~~ milil:cr e j eo:;:1-.•.to. . . 
conla~c10.~a, :onfo1•ai.c so C\·1t...1cnc::l. de ~::i,lS 1· os~:. F.r.u .. ~;c :.~c .. i S.n!.)r.Z :-~lu-~E~~ ... (.l1Hliado:1.) 
antcrwres l1·aoa1ho$, de que o ~c~·~·11;.:J palJhc1.l 0 ~.. ,.. ....... 1 ~1 .• ,,, • 7'-' :-· 
· · tem ~nrerido n-o 11cr ncn • ':'l.Ul ~· -c~1 "l >' ·~ .. ~- .~:-.:.).~.s~..'... .... ~ht .. ...,..r..1.. • - .:.,.~o, Bcnh.01·; 

.1'-1 ,. • ª 1 :. '.. ·3 i • • • 1 e~·~" p/c1:b0 rcv:~z~:.1· o i.1Cc~·o~o. ( I 1it1!1·j·om2JJ-sc) _ . '-
S1~. presidente, o p~rcc"r~ apezar d~ r:-onsia~.:.. O $:~. Fn.1.:-;K~.T:\ Dn:u.\ :-T1·ãto.va-s'.) 1\e u:·!! 

r:1~fü; que faz soke o prDeoito do regttla meat.~ t·c;~·uLtm~n t~ e:qw<liiio pelo p:11fo1• e·,e~ntlro. e 
citado, nfio deixa de ser o m'.lis f:,.,-oi'::':c1... \", :·:x. s::bo <t•!C e:11 L[l[ c·:tsJ o r~;'.'ul:\mcnlo 

O Sa. A:-\DR.\Dl:: FIGUl-:tn .. .\...: -)Jais conll'~l~·io~ poli·~ BC~ :tL~:·.\cliJ pr.lo. 1!l'v'~ 1 r10 11otlei· ; n:to ct·a 
creanJo a.te um o\Jstaculo lc.tpl. 11~~ ess~1·10 nm r.cL.1 1·~1;1>lMt,;o. 

O Srr. Fil.\.Xi~I.l~ DOR!.-\.:- C;Jln~:n o~tvir o· O SP~· ~'...~~i;;::.1.n:·~ Fr::rnEnL\. :-~~las mn rogu-
b.:u'...:Et~) s;.·j l;·::1d0 ~e~· rdtl!1·ado l>' .. n· otü1·0 rc~n-

resto. btucal11, e n~o •nr um conlr~to C'Jtn o offici" 1 
O SR. Fr...~xcrsco Somnl:- Ellc e~tà conti- de B"<.1'ii1~lo . • 

miando n ler. 

O SR- F!ux"LIX Do1u . .:-Xiici se •·loro :H!i,. 
t:w jui1.0, antes da conclusã0 do .prn·ece:·, 
c1ual é a scg-uinle (1€): 

« Ass.in.1 1 pois, se o archh-o 1nili.t:u· não tivr~ r 
ainda encetMi:> o se1»iGO do qnc se tc·ata., p.i
tlor:i o g-ovei•n > impcl'iril ,11tc1·.u• a <l:sposiçifo ,1,, 
reliubmcnto. qnc é n?to do pndcr cxcc1llh-ü. 1 

enc:>rregando do itl!Ltdido tríl.:J:tlh? ao p:·opo
ncnte. que te:n a seu f:wor m111tos Ji!·r.r·.~
dentes, para c1•car n c·:myitc;ão de c1•.1c s.o do:·;
empeuhar:i s:i.tisfactol'iamcntc rlc sernclhantc 
13nc;J.rgo no C[lSO de ser-lhe conm1cttid.•.>' 

o S.r: .• F'Jt.\ XKLL': l)u:::..L·~ :--- o CO!Ü'!.'1tlQ. qnc 

íh: co t •~ o ~W~!! offic.i:.l de g-,thi111JL.:? foi ~pQl1fl$ o 
eíJ:r::~l<~::11~a:.u i:~~ ax:c1·a1~:10 do l'l tl1~r:ito l't!Hci·i.1)}' 

fJtIC "'e!l0 1i~'.ll:1. c0:11 o ~·nitü:~tc~·:.,) t!:i gnc:ra. 
() ~':..~. E;.:-:::u . .-~~~: i i.r.;·,: T .. -...c:'\ .. \Y ~- :\;"itJ :i.p11i:\.jlu~ 

~.sl:~ ~".:'.·~Üi.' ; ~t·) .i:~. i':jt~\·:~ ~)~·;tl;~~ (l~). 

O Sr:. .. \x:1t .. u>:: F1!i·~·Err: .... 1..; - Cc~· t:irn01lleª 
êSL\:":\, n .. ·~L:~·l11; clt~p o:.-.; :..~S"!C' :-:-<<"."i1.:o foi iH•~':..1rn .... 
bid:) ;1 Tl!!L~- i·f.-p:·c.·Li<.:~i,1 p'ul.iHc.\, 

o s~~. FrL\.~-·:;.,r.n:: D11:':.;.\ ~- S;·. lW~S~dcntc. 
n:!.) 1n 1:1(1Li\0 0 p:t.i•,'1. t n1h e0l0ll!ila. • · 

O Sn. Fn.\xc1s~o Sooiu'.: - ~i;i; peide ,;cr . 
mais favor«Yel. 

Q 1 .. ~ir:u:·1 o:n-i~·o.;; il·J~1re-::. tl!"'ln!1la·k~s as n1inh:1s 
(>1n~i·!c r.H:.-,.·: ~ tin:10:~. e L1Lc~~ .. ~-~~alJ;.~1\lú ntr~ pnt 

r!ih~ !tppL1u ( li·.·-!~t·'· o·Stt. F1t.\'.'!1.LI~ Do11u: -Snp;io!1ho 
:\ssiro pensa ~g-or<t a. cam:n·:i .. ;-;.t~. pi·c .:_~i l·.·tl lc.r' \º •111: !':\~'1 d:~ :?D il:~ ~ ctciuliro d1J 

1~;;:; r·~.b\":i.. e c,111Lü1:i'L o;a plo1w Yi.~·01·.Po1· outL·o 
1 Li.-:l iJ. ljl'W:J·}~ r~ ~·cg-~1Lt1:\• .. •1JlO (h :H do .'.\g"1\5lD 

(.-1.pofod.os e mio a11oidos.) 
O Sn. Esc1uG'.'OLl.E T_u;xw: - E 

di~se o Sr. chc:c d:i. rejnrti 1;M 'I 
(Ha outi·os cr.rai·tcs .) 

O r111c l (lC 1~7~( 1r1~~ L"·J~!1Ul~~ltflll :i Í. ~ :-:·r.!~(_'.~O Oll ;t SOC .. 

1 

r.·~o ~1·~1 • 1·~·e:i r!.: !l'í''ii\·11 1Hili ' ·t •a r.•oas ~:id,tçlo 
f? l !t-.~:---1·11:·~ , } ::11l:t.1~·. n~t •) !1t:(L),SC f.a1· nlt.or,vl;} 

1 

pr.:: 1! g-0.' ~·~·w. o.l ".iÚ D p~ulc.:>:;~ ~ '1" I!JCJ::i.ntiJ cli~,;-
llOSu:~l J l"·•: ti 111r·n:n.:·: ü't q i 111•iü o :trchi•o~ 

O Sn.. FR.\:\KLlX DoRI.'..: - O SI'. 0onsc- 1 c 11) 1;: .. ~~ .... :u1.:i.1 dc~~o r~~ ~l:11 1 te~~Ln, l10UYl~S2-C 
lhairo_.dirocto~ da. x.~êu·tir;.~to .!iscll...i.li~~~- sul.!r~J-da:hr~,::1~, :i (11!aLp:\;" i.,·;·t1Ja!ho c,Jn\.:crn~;itc 
o parecer (le!ldo): 1 (L dtL:1 cu:-.sdii.!:lt.:;iO, ~ümb ;,s,im 0nt~11do <iuc 

« C~ncordo. Rio, 31 de Dezembro rlo 18!'::1.- li ca p. º''i:t ~·.~:· fril:) o e. ·lll<'ato do we~mo mor~o-

O Sn. P1tB~rni::-;n: :-Attcn•:1l0: 

Lima e Silca. » · E pot' : u~? 1'01·q'.:c n:n l'c~:nlau~nto 011 Uin:>. lei 
Deve set· este o mesmo directo;·, pois ncnlnin J do ·1.:3~8 u;\ 1 pude ;·ct ·ot:'i\ÍlÍl' o s~n eHeito :' nm 

outro foi ouvido, o. quem o 110?1~-c 11ctEtta•1o nlh1.- con,\~~;tt.·) cclc:):· .~d:J -0:11 "187:5. 110 nrndn :1. rr1·1str;i~ 
dit'.• dizendo q_ue eu a u_xpmk<lr~ de nITo tci• si<lo I os llll'.:'.,l?" nd•1u1.· 1·los poc· fol'~a dc-;l:c r.ontr:ito. 
feliz na slla informaç:LG. menc1onctrl L pelo no- , ('lJl~' • ,., .) . ··--·--·---······ ---- .. : .. 
bre deputado.corno oppos~a ao r~ri:10l'illlcnlo <la .

1

' _.\:1•r.1· is"-•. ~.·1o_. \>·o··t~nto. S!'. po·~úlcutc, o novo 
Sr. conselheiro Am:i.r:.I. Mntl':;to n•Lü f<~ r:1~'s do 'JllC cornple!:ir a exc-

St. presid.ante. seg-ttn<lo o ~.:ireCc-:· cb. !'~~1:'.i1- , c:1ç:'l ) d1 cun~r;•tL\ p:-Lmttivo. 
tiç'1G fisc:>l, cu podi:i. m:uuh:.- hyc·~r o con- ! ; , -~i· ,\,·r··r: 11 ,~ Fr"'- 1,1~ .. _ po~h r·u~ 110 .0 t' t 1 .· '• >o • ,; • ' •<o H, • "" • v•• •• l V \ 1ª o.· - - ._ . 1 eernl!':\!:O-:~·} c;;ln: l"l?lo é lll:l.~S. elo rp..}C exocnção do 

O Sn. Escn.«;:-;01.1.v. T,\t'x.\Y: - :\ao poc.lrn. 1 oncrn ~ 
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sessao em 23 de ~Juio de 1882 49 

O Sa. Fa.ü'Kr.!~ Don.u :- Par<i J"~<>ul:i.1• as 1 
condições do cumprimento de uma o"brí;:;açiio 
que o outr© estabelecêro. e tinha de ser sMis
foita peh priwüirn w:z. 

E' a obrigll~''º de <JUO tr;•tn. o. clau~ub :3•, 
sob form:i alternaLi '"ª' do contr:tto de 29 do Se
tembro de i875, a r1nnl cfü : (lê) 

«·E' obl'igado o contratado:· a publicar an
nmi.lmonto um compkmento com indice hmi
noso par:t facilit:i.r a busca de <1nrtlcl'1c1· '"ispo
siç:ío ein ~oda a olJrn, ou do cons0lid:n· (lS leis 
miHt:ircs pelo mesmo mcthodo ila Co>i .• ·oli(/.açcío 
das leis ci·~is,conêol'llrn o accôrdo que ihor com 
o go1·erno. e r:ie<lianto a quantia qao com o 
mesmo convenl:10na~ .» 

(Trocam-se rlivcr$US apartas.) 

Sa em cousequen•:ia desta clausula o cnntril.
tador sempre roeobeu a indcuinir.;•Çilo do seu 
t1·abalho polo conqileiueuto do In..lfrwlo1·. cte,·i:~. 
conLinuat· a tet· dirci t.o "ollo., 11::ant<> 1i cous:>
lidaç::1o d11 le!jisla~'iio milita,·. (A;Joiac!o~ ~ 1.li
ui·st!R apm·te.<.) De1naig, o fin:1l eia cl:turnla c:i
t:-.da é c~qiressa ,i es',o re.c;i)eito. 

Não obstante, Sr. presidente, po lei· c11 ter 
convencionarlo. ele :i.ccórdo corn a clausula :~" 
11uo li, o prC\O d" Co~i.~1,lid'tç11o da lc!Ji'lnçiZo 
inilitm· (apri1·1es} lo·rni os mou~ escrupulos ;llé 
o ponto de mandar fazer o contrato co1n o •:on
selhefro Dr. Antonio .Tose do ,hnc\ral ,fo ma· 
noira 1.pto :• forn~iíu 1lo preço fü'«sse ue,,enclcuLe 
cle accôrdo ulte1·ior com o r.iinist~rio d~ ~nor .. n. 
Nenhum p:·o~o foi rna1·c:<<lo por mim. t:·, ;>Ot·
tanto. completo>monte fal-o qno ou tiYeSse "S
tipul:ulo o praço do GO mt 7 1 contos de réis, 
prop:dad0 pór ~sses l' umores a que o nob1•0 de
puta: lo pareco ter h<lo onvidos. (.-1po.rte.•.) 

Slio es~as as cL'lusuhB de.. contrato qnc, por 
or<lem minha. se lavrou perante a clircclo1·i~ 
da repi1.rtiç1in tiscal da g-11erra ern 12 de ,fanei
ru do corrente anoo (lii): 

d.ª O contr:it:Hlor.em Jogar do cornplomento 
d~ Iw/.icwlm· rla Legisl1tr;1<0 .ll ilitai·, do 11unl 
1foi~0Li de pnhlic:t:·-'>e 1iolos rnoli\·os qne allc
g-ou, o volnmc co1•1·Qspondentfr a.o "mio pro.:i
mo p:1sst'do. oi·ganisar:i. " consolidaç:1o rh• mes
m;i lc::ishçRo pelo Jl'lethod" ,1ue ad,•pto11 o j"-
1·1s~onsnlto Augusto Teixeira de i•'reita.s par" a 
Con.<fllírltiç/t,o rias leis civi_c 

~2." A dita obr;1 dcYerà fic~.r prompt" cotnplc
t:i.mente até :11 d~ Dezemhro do iSSil. dcpoh lh 
qual o co11l.r:ctador org:m_i;;:ir,i tarnbem o com
plemento <l:\ ruoncion:-t<lt• legislação, c1t1ando 
holl\·er m:tteri:i.. 

como atac:i.1·-me, dizem :1gora que o contt·ato 
não, e Yahdo ! Conforme pondc~ci, clle ainda. 
cst<L, quant • ao lH'eço, dependente de accôrdo 
co1t1 o minislcrio da gue:1•:t; da sort" quo, só 
no ca.,o de não se vcrificussJ o '1ccôrdo, é 'lue o 
r.011trato fiC(l.l'Üt rescindido. 

9 Sa .. ·\.:nnuDr-: FHH.'!'m.1:- Ora graçr,s ::i. 

D~u~ l Aind"' te1Ms pt.i'" o nele a ppellar. O nobre 
nun1st1·0 ;tCluctl tl':ite 1lc res1.:inJil-o. 

O ~tt. Flt.\:-:KI.!X Do1\1.\:-Sr. pl'esirlento, 
cl:egado a estr, ponl.o, c1·eio ter compleLado a 
H•Ullrn contesta,ão (apoiados). ·e posso ter
nan:tr. 

O nobre deputado pelo [o districto de S:i.nta 
Catha1·iua foi o pro:.rio 'tltc nos disse, rBfcri11d.r 
.:se :l ~'-CCusa.ç~lo '!LH.: ::ntcriur111eu~o me dldg.!.ra.: 
« Um dep;1ti\?o n:io clc>e. :t1°licular .n:1da. •1ue 
pnssa pre,;u<lwar os crc1htos do :cdnnni~tl'ador 
de u:n ex.-1uini~tro, ~cn:1o l"ndo uase P"rn. 
t~nto. " 

Or:i, püL'g>unto a.gora a. V. Ex.. e â c:~n1a.r~ e1u 
que bas'.!s ;i{iLLÜ ;.1.:-;.se11t 1m a~ censutas (iue o 
nobrê d•:[lutadJ irrngou"" 1ninha "dtninistr;i.ç:1o ~ 
Tu~a'!i ~eu:i. excuti~ão C!:-gncL·a~O.-~í:! oi.t sol.iro hy
poli!esos e s:1p[JOs1ç.ues exco1;1ta'.l•ts.ou. s 1li1·e ru-
1no:·cs rn;;os, ou \.alve7. solJ1·c murruuraçüc,; do 
ólos~eito <las l'!J;ts,eatti SDbl'e essP.s episodiosinllos 
bni'lcseos s:ibtdos por portas t1·,wessas.Xenli1ima 
dell:is te•e :i rous;\g"l':\ção d, Yerdade: nenhllrna 
tl1·lbs fui ~ancciouada pnr provas :i.uthcnticas e 
sole>il n~s. 

Eu mejulg-:u·ia, pois, di~pens:.i•lo de respoudel.'" 
a accuonvües de t:i.l jacz, se t>to :i.rtlente como 
o "elo co111 que scmpt·o me detlic1uei ao sen·iço 
li.? Estado, n.ã? fosso o Y.eh rb propri:i. reputa
çao, e se 'teima de tudJ eu não collocasse o 
rnspeito pelo <kNC!' ciue tenho de dar contei i 
nciç.fü! dos mens :J.ctos do i'uncc.ianario 11'lblico. 
(Apmwlos, ;niw·o bem : o ornrlo;· J ~omp;·i
moitarlo.) 

O Sl.~. -~n.<lrn.cle :F'i~·t2eira nd
hero intim"1nente ús ad1·ertcnci.as que ao go
verno <li1·l~ira 1rn ultima sessiio" ~r. Tttunay 
ácr;1·~a da <1ue>t;fo <lc limitos cam :i r epublica 
,\r;;eHtina .. •1uostão j:L i·i,solYich\ por accin•do th
plom:tti~o. cuj:c cnecn~fio nenhun1a dll\·ida pódc 
oili~i~ec er. poz«1~w. :1l•!m dos i·io,i clcsig-nados 
l'"t':t f:·onlci1·;1s se l•"·c "c:ntclla de <lcsi~n.ir 
l:Ln1be111 o;; g·r:llls ele 1.,n~il1ule e bLilnde.'· 

YC n•J oi·.;:1.1ncnto d:l ,~ncrra. com::i.~nar-se 
íurnlos pa .,, " ercaçti" de (h"s coloni;1s mili
tares, que o g-0Yc1·no rnan<lo<i º't;ilieloccr n;t 
p~o~·im.:ia ~10 P.:-n•n.n;i. flO meswo letllpo que 
j1ilg-on de\"01· e:<lin.~·uir duos out,·,1s alli esta.bc

«3.~ O contratador serti obrig-:i.do ª entrcg:\r os Jecid:i.s de,;dc iK59. :\cha cslG :icto ele tuu,, 
rnlu1nes de um:i e outra obrn. :i pt.'oporr:.ilo que !:l°'':mdo iinpl'll<loncit. 
os foi· preparando, afim de cst:1bcleccr-sc o n l , reoccup:tc o. coi:10 deYO c~lLtr o g1)\·e1·ni1 ~om 
acockdo iircvislo cm .so't <l.Dlorior cont«lllo do as pi·cte ' t;ões d;i. RC\i<tbliea ,\r;:·entin:i •. .i~ oc-
21) do Scwmli!'O de 1875 e auLoriza1·-sc a im- cnpar urn:i parle do territorio d:<s nlissücs. 11ue 
pressiio ddiniti\·:c.» (.-l/iattcs.) poh d0li111i.t:,r:iio Gcon p,.,~tencenclo ao lmi;crio, 

Os nobres rleput~dos silo incontentavcis l Orr. l'c~g-unt(I. :\o $t•. nünist:o da gncrril si ,; exacto 
rne i<ccusn.m porqne :fiz nt\l contrato COlll o mc~l 1} tolegl'rl.nimn. p'.1hlic:i.do em 1111~j, ,rnai diario, di
omcial de gabi ... et<~, e cn clemoust!'O riuc tcil con- zendo 'iue o nosso mini4ro em Buenos-Ayres e 
trato se prende :i e~ecu~ão de outro antel'ior: ora os otfici::1cs da nos$a nwrinh:.. não tinh;.1m sido 
me n.ccns"m porqn~ <1niz beneficiar esse me11 01- rci:ebid0s pelo p1.,)sii\c:!l.G da repu'ilic:t em con
nci:il de g;abin»te •hn~.o-lhe n?'ª <:ros3:1 ,~n~.ntia. sertucncia <l:t disct1ssão qi1e snscitnu n:'C im
por um tr.tb:i!ho com•1cl:r:i.da rnlüil, e eu provo vrenst:\ fiuminonso a carb do Sr. B:l!'ão de Co
que n.'io lho doi um re3l: não salienào n1aís i tegipe. 

V .. r.-7 
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rc.~1u. '}lll! 11vsperl.:;nci:1m '! :Siio ~rã d:i.r :11li11lo- I' .• .. '!0><. ~opoi~ d? mcz de J1u1ci_ro as :ipprchc nsüc~; 
!11 .. ·~.1 :i :"Lrg1111trn:1 11m:i vanlag-cn\ ~ olo S. Ex. r0:tb wr:i111-so; o m1p1Js tu ele c~1>0r-

l~cli 1.11 11:n lc 1lia11lc ucsla impri.ulonci:t d:i :;e.- l:u;:io LC\"C ~m lrcs mozcs. na a lfandc;;a d:. 
voruri. ha um :<elo :..u lhc nlico inlornacion:d. (!01rtc. u1111• <l i111in11fo:1o <!e i. OUO:OOOS: e n:i. 
u m ar,"_10 q1w 1;~;;·.11 la_ :t~ l inhas ~i\· iso l"ias ~nlrc ti \ "Ifo n;lc~:1 de S:~ 11\tis : , ,J i111 i n •1 i~ ã_o 1lcviii >cr ~.e 
lmpc1·w f! a hcp,,1Jl1e;1 .\r g-catm:i. .\s 1mpru- ,100 ou ,_.oo:o:J:r,;;, ~cg-u u:lo o monmcnto cto c:..te . 
·~ cn t:i :i ;; (lo A'O\'l! t"HO. npo~~.r tle ;?l":\vus e•nno NITo 1iodb n. t·antla <lQiX!lL. (1e :1compo. nhar !'

l11r:w~ , nCTv p ·:11"1n eomprn1ncltcr o ;]irci lo t•i<J l l.ai~:i 1lo ;;cnCl"O. po:·,ptc o impo~tn ú coh1·n<io 
l'~·rtcll:\llH:JtL'; fü'1na<lu ""' n111 tratado iuLcrna- wl úi6or,: m., o deve ~11i1p 1J 1· ~t1· a diminui1;.ão, 
··rnna l 1 .. lJJº"""'·'·l I d1;stlr.~ "1uc '' pi·~\·O <lo gcnot·o soffec" rcduc .. , ,(0 

l >o.;1{u j:i, po1·é111, [ll,.JC •LI! 1wlJ1-.; UJÍllÍ>ll"u l[llC <11:•: C cODlVJci<la . • 
Lrn 1.c de 11111 it.ar :\s clcspczus in11lcls 11 nu >'C cstiio 1 'ot·L:m1 o, c; ta 111os fazcuuo um 01·ç:uueuto coi.1 
fazo1uh co:n :up1elb s coloni:is. lfa :i lli v:tl'ios 1111t:t rcc•:il.<I. de l i:3.U00:000:), fJ llU o polo milno,; 
o!liciacs 11:10 pcrlou,·cnl.os no C(Jr po 1le c n ;.:·.::- hypotht! ti<;O. , Est:l 111 c1..; ' """rchan.Jo n:is lrc1·~c.,; ; 
n.hc i1·0;;, tlc~luc:ul0s de suas !)roti:;;;üc~ e cspc- 11:10 ~:1bc111-:is 1·11111 qnc roceit:t pmlomo~ conl" r 
t:i:ilid:i.ilu, dCl sua :1rm:<, f:izcn.Jo-sc ;:raudcs pat•:\ •lvl:u· ,., <;;\d:-. um dos 111iuiste1·ios. 
1hispcz~i:; c.0:11 o (;S \:d>clc•~in1c11to ·h: 1l11:1s •:alo- IJ nc1l.n·1: uii11ist1·0 u1:i.ndo11 fazei· ut11:. tauc\l n. 
nhi>, l"~río i l:i.nw:itc iu ulcis ; pon11.10 11:1ti ·~ s t:"io :L ,111 11. ·! 11110 :\•:01u1i:mlt:• "r()httor io, ~'" •1111) 
11 :1 ~ 111Jss11s fro nl.c irn°. o-; lii1··~n;o~ al'Li:;os da nos;;• ro~ci t.:1 fo l'~ltl ~:d-

.1J11 o f;'OY l.l l"~I" 1:,1e111lc;nliu, ""' ~oluni"H na frrn1- cul~dos; 111as 1k •1uc ruo,lo ! Ba sta ler a lal1clb 
1 ·; ~1·:i ~1.>luo e ut1l, ou ~upprrn1" a1p icllas c1uc par;t conro11ccr-H0 :~ catn<Lt'a clv <[llC ho11vc :111e
cx1~lc 111 :i1It1cm no nosso tcrritoeio, po1•.-1uc n:to na8 desejo de olor:cr a 1·occit<1, apnrtanclo-sc •b 
1),;;t.;io n:ts ft·ontoi1·as. media legal. 

"\g-or:1 c1uc tem tocarlo w:ssc assu111plo <lc in- Q11:i.1llo aos direitos de iiuj>o1·1,;.1çãu, a tcnclc11-
Lcrcsse p:ilpítantc de actuali<l:1dc. \'ao consi- eia c1·a p:i.r:i. baixa uo cxercicio om que nos 
,J,wnr l\ dcspos.'I do "1inis tcrio cl:I g uorr:i.; v:ie achamos, pois •1uc a rendn·extr:>ordinu.l"i :i. do 
ermsi<lcr al-a com o me1;mo cspir iw com que te m moz dcAbtil não pódo en tr:w em linha de conta, 
a tê hoje cstn<latlo :18 <lo>pczas dos or~ 11mcnto8 por1111c a cxccu•;ão cfa nov:i tnrifa provinitt o 
<lo im11crio e cl:tjnstiça , i~t·i ó, com o pl'Op1lSt to comn1crd~ pnrn c ,-it:.1r o accrcseimo <lo i1ovos 
<lc não or~«lÜ7. :\ 1'. nem clesorµ-nn iz:ll· scrriço.~ <111·citos, fo.zcn•lo despacha r o gcncro, :\ales rittc 
ll!ll lei do orçnm.onto; m:is cortando pchi.s n nova t:n·if:i fo.-.sc oxccnw la . 
tlusp cz:i.s s11pcc•:lnllg 011 por t\([nolbs .-1uc lhe ?\ãn obslnn lo n t~ndenci:i. par:\ :i bnix:1, como 
prccoin ndiavcis, :1fim do poup:l l' os rocnno• rcronhccc o nohi-c ministro, os di1•oilo~ tle _ir11-
d(l p:Ü7. , CJllOj nlg-n esc:u;sos . porLaçãi1 fo1•:\m cnlcuhtl«s eni ()5.00(): 0>10:). 

Podi:\ r c•ptc1·cr 1J udi:unonl.o rlc,,t:t tl iscn~sJo, somnm a r111c nunc:i. altingirom, nom :i.tt!ni;:irão 
p.,r([UC !rnncamcn tc mtcamos n:is trcv11s ; não no oxcrcicio cm que nos :tch o.mos. Como <'St.'\ 
L~onhc~c :nos o l.:n·cno cm •tno pis:11110s. R:>t.:t fora 111 l'\lc·1b d:•s ou t.~:ts Hirbas, e o ora(lor se 
1li~c11ssão tio or~amcut.:) come1;ou tendo por l.mso occnpa.rti <l:is mais impor t:tnt.os . 
a proposta úo go,·<:niu :..prcson t.-icb om .b nci ,·o, Direi tos do cxportn<;ão.-Foram c~1 lcul:ulos 0111 
na 1111nl o govorno fc1. u 111 e;:lc ul•1 •los r~c11 1•sos ·18.000:0UO:-;, s"mm:t ·~ que n crnc•' n tting i1•n.m 
.Jisponi\"Cis no exercício futm•c\ 1,,1~c , , JHh - se 0111 cm oxercicio alg um, ~:-.Ivo o calculo q110 se rei 
t!a<los incomplclos, irn;uflkic11 Lc8. conf1.11·1110 n "º rn roln~ão ao cxorl'icio d~ tS8ü-i881, porém. 
1H1h1·0 1ni11bt~o •lccl:u·o11 cu1 s~n r ol:iltH·i11. 111rn n:io sa1Jcrnos s\ foi conftrmndo. 

E" :1:;sim 1iuo av.,[i;rnrlo a 1uc,(i:t <la" rcc.:oilas f{,!ncl:t rl:i. cst1"t1d:t de form de Pedt'o l!.-l•'ui 
.111:; 11·c~ ultiioo~ oxcrcido:<, 1oüca 1t1ocli1l:t l<:•::al .-1dt"11l:1ila (,111 13.000;000$ ; mrncti t\ cslr:cd;1. 
•111u o l:("O\'úl'llu p1>1li:1 lowar 1111r:c prol'1u·~lll•S a do li;1·:·0 tl•: l 'orlw 11 produzitl csla l.'llUda ; e " 
rr;~dt.:• 11riJvavcl ""' oxcn· i~ i11 Íl llll l"O, ., nokc 1wur1·i;t !:tl1 .. [la 1lc,·h1·,. •1nc :>t• ~.: p0tler:i cheg-:11· 
•>X-l11Í 11Ís lru 11:1 ía1.c111la 110~ Jl l'(1pv1. luiuar po r a ~S~O caJ.:ulv {')r lllo! lv de l ilOl'i111c n l;J de fu ndo;; 
li:; se a rnnJa do c:>•!l'cíc i•J c 111 li ,1u !úa~'.ào. is to e j11;;0 do cuulas. Du\"itfa. tJUC u iiiinislc1·io po.;;.-;;' 
ê, ,]e 1\ll80-l~:o;l. ?il:os o nobl'C rn i11!sl1·0 ê o f mir de~pc~~•s .:0111 o jogo de cou l:1s . 
primt iro a 1lcclar:1r-nos •1 110 o thesou ro n[(o A rclllb tlo $::!lo de papel ioi culcul:1J a om 
pu~suia ua Ú[lOCll. crn <1 nc cllo calcul:wa tt r c- 5.001.l:U(){l::i. so11111m <1tte 11iio produziu a i.: httjc 
c. 1...: ita. do.stc c xcL·cicio. Lodos o:-s chulos p1~c.!cÍsos: cm cxctcic.io alg 111u. . 
"º c:.onLrari.,, nifo ~únwnte fa ltavam bahnçu• v imposto 1lc trau~wis~iio 1h: p1•up1•io.Jadc .;,, 
1hs 1wnvi nr.i as. o 1\ii'o cr.1111 conhecido.~ l.0<\os os raknlon cm !í.llOO:OilílS. sOHinio. •11 11) n ii·~ prc>
lio.bnr.c l.c :;, romo ainch fi . Ex. uni.ria clil\"i•l:>.s 1]11zi11 ~in1\n Ni\ fl'.\'. f':"Cicirl ~ lg-11111. 
"· 1·e~pcilo tia impm·L~1tri:i. 1·c.11 que porlerinm De inrln~l ri:1s o proiissií·~-~ "rcnih 1"oi rakn
•la:• r~.dns MLig-m; ,Jc ,.,~rc·ila no rn~smo excr- hi.ln cm 3.COO:OOo:::. so01: 11n •1•1<' niío pMtl111111 
,~ i .. :io . ~r.não 0m nnt rt'.'\ flrr.icio. 

Esl:it cxprcs.;o 110 sc11 rebto1·io 0111 1uni" 1le Final1ncnlo <lc intjl•"lslo pr,'.·l ial-: : .1:-,0:(~.IÚ~ : 
um lrocht>. (L&.} rcn•ln <1uc pr~lnr. in oin nni cxcrc iri•• :ip"n ª"· 
AnL~ · ior:ncn 10 S. Ex., lr:üan rlt1 •lt' o;en·i1•i1l l~is ron\CJ foi foit.o o c~l .-nto. 0.~ t•rinr. ip:ws 

.]I) ·1881-lH.~2, •v 1r. é :i11ncllc c rn 't"º lh'-' :wli:.:-os •h 1·c~ci L"- f1•r~m r~ku l:\<!11s pel11 vr•l,.,· 
ad i:1mos e qnc s e ~pro:o;:i:·1m 110 soa fim, in fo r- ma'.l:im1>. <t llanclo a l.<!u1len0ia cu: \':l!' io;; ,? ,!;;: ~s 
inon n que se lc ne scn rcla lor io. ( LG.) é pat':t <1irninniç:1o, con«1 ~' n«1J r•~ 1ninisLro 11" 

J:< vê a c:tu111r;; que " cstim;:i.Lh·:t npmsoutatb faicrnht r ceonÍtccc. 
lJClo nobra mini~lro d:c faictllh fumla-~c cHt E' com toilu o< Lo ci.::1gc1·0. •JUO ~~ ch~~ou :10 
dados i ncoml'lolos, e at.ó corlo i10lilo ê uma rcsulta<lo de :t :::).U00;1Júll;:;, ~ com 1.o<fo c~lc 
cst i1n ~•.th·l\ 1~outt·ari:ttLl p·:fo. tond·:nd:;. tlú~ fii.. •.!X :lg~rc •Vf '~ se pt~a~~u·:.ni p 1:~~p :~1~ ~~·.) pod~.i~ l•.,s!~-
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latim um m-.;:unGnto .:om -127 .000:000:) rle dcs~ 
peza. 11uc em foM •le 123 . 0~~l: OOO.;;, <lc recei ta 
or~'"d:i prodttz o de/icic <l<' 4.UUO: OU,,;, •1nc sera 
nind.L eloJ\';t<lo com os :ioVO!$ pc.-li·los <JUC o ;;o
ver no Lei.t fei tu e :i <'<rn1;ir:1 cou ~cdiclo. 

A c.i.m:11•a co1 t1p1·.ilrn11dc. :i vi.->ta disto, :i, ra1,ão 
<b iu~istcn<:ia cio Ut'<L<lor, scmpl'll lJUC encct •. n 
di~t ussil:o de lllll or~a111cnw, cu1 Jeml.i~:tt• 11ac 
:lntes de fazet'<nos <lcspc;:as de1·cmos olh:1•· pcit'<> 
<L recei t.~ . por1 1ue uão poclemos dotar mo e:rn
!Jerant ·~numto t·omo <lesejamos, os diversos ~e1·
v 1ço.s ::i. c~\rgo <lil. ,.Jn1iuish•a c.:à 1l~ :;cm lOi' ll\úS cn1 
vis t.'l. os racur.sos cl:. re .:ei t:i. . (:l;:oiwfo~.) 

Qu::rndo f 1i i :i. parte d:> co1lllui .. ;s:io de or~a
mento. propoz a seus collc;;as rp1e se fizesse 
preceder o parecer r c!.tti1·0 ao 01-.,;au1ento de 
despez:i de Ui11:1 expoú.;iio geral d,1 situa\:fio 
fin:i ncei1·a 1!0 lmpcrio, onclo s': fizesse reco«da~· 
po1· um bdo os rocursos proyeulenlos 1i•Js im
JlO~Los e 1las opcrnçiies de ·<.'l'o'lito, por 0:1tro 
bdo os onc:u·gos do thesoui·o, a dil'ilh con
trahi1h,' o ser1·iço de j111·os em con se.11.1encia 
dc:;sa di 1·i<b, o ~~1·v i~o de j nros com gat•;in lia~ 
diuhs pelo rninisterio ela ::gricult\1:·a . e por 
ultimo :is .Jcspez:"' dos diii'crenlcs rnini'
terios . 

In~oliz 1ncnto não se foz es ~o trabalho, rr rn 
to;:i:t. ao menos u n m ta:;c:n ele :1dl'cr: ir " e,_ 
1nar:i. (JllC o poder le:;L;ln.tiro, a ntas do votar 
de>pai as, dcrc 1iltender a us meios necerntrios 
para occ.01·r~r :!. c!W.s. (A.poiatlos.) 

Poderia ir mu ilo longe; propor ([tte e8,:\ syn
thesa, a 'tn" se rcferill , ,,~eC(l<lesso aos orçn
men!os rel:tti\"OS :( ccd <.L 11:.i ;l o~ minis~ario :::, pt1r:i 
c1uc ~ c:\m:i.ra tiro>sc s emp:e ü1ll Yis~1 q ac.ndo 
decr&Ulssc as despe;ms anllltas. 

Nos corpos deliller:uivos ó muito commuro o 
esquecimento dos 1ueios prati~os do occorN <' :i 
e~e~~tção das thesas, <1ue costum:uu sa<lnzi1· os 
c.~p1r1tos. :~t te nck-;;i:i sônrn1ltc p:1m e\ r oforni:1. 
parn t\ ~1)~1·c ~'çiiQ do ser·.-içJ, 'fUI! rn u i ta.s \'Cl(•s 
ó umn i<l<i:i l~ L11u:i nita1•i ,1 qua :dli folg •.ir:i . e 
01uras 1·c 7.cs e u1u:c ;Lsl'J i ra~:1o dc>cj:wel, ma,; 
Sll[l<!l'iOl' :\<)S :·Cl! lll'SOS do paiz , ê mi ,·:t zom fJU<.l 
s cdtu os espírito~ . ~ 

A 11nicr. rnn lagc1.1 •1uc ve <> m·a<lür d()sLas 
<liscas>ii1:s tJlle •:o;t u u1:i tr.Lzilr :10 couhcdmcnto 
<fa camar:1, é tn•oeurar ch:.ma1· os cspir itos par" 
os :neios prati<ws, !e u1b<'ar aquillo 4ue os re
c :I_rSQ <do i"'\Í7. co:ap<i,· t~ 1 a f:ize: ?3 1:1ecer <::>Sas 
nnr.L~ens. ,11w ian los d.,.;astres l.em <:a 11s.tdo no 
B.·a.zi! e: a tud .1s ')S ouLr0:l .-, .i iv~~ . 

toncias qlle têm armadae exercito, CJ UG tenl1am 
$.•iscwson:.ies c!c m:wi11ha ou de j,\'ucrra. 

C->"1 ~xc~pçifo elos :.rse11aes elas fronLcír:1s, da 
:'lfo.tt;i Gros:n , Pari, Rio Gr:tnde do Sul. que é 
:\ fron tctr:\ onde esLl a 111aior jll\rte do o~orcito, 
e t:111 out1·0 conl»al, no l.~io de Janeiro au cm 
·:n.1lq:;e1· ontr.i log-ar. 'l 'H.l atilidadc ha em 
1n:mter-se os out~u~ a1•scnaes, 'l\\Cl não ptest::i.m 
<)menor aci·l"iço e que a lJsorve1 " •1uot:•S impor
tantes d:i receita. ? 

Como se acham hoje os :11·se11aes rh Bahia e 
tlc Per11Mubuco ? ,\ s suas ofikiuas Ula.is impor
l;rn tes foram suppr imirlas. Est..'lo re1m:idos 3. 
c:1sco, po:,~ue não ~m m3.is do •1ue r1natro offi
~.ínas . 

Pecle, port:lulo, o or ador ao uol.wc ministro 
da g-11e 1'J'J. r1uc. consultanrfo :\.~ suas fo; ças ll<t 
C;lllllll'I\, VCj:i. Sl C 1)0SÚ\"el da~ est..\ Cll.ILlprmlu~ 
con\:':i os ::r sen:ies, po:·que ao menos o seu voto 
pô<le hypothecal-o. 

Outrn im~orla.nto economia no mioistcria dLL 
prnfra, lemlira;·ii ao nobrn ministro. 

Qu:rndo n itcrn-so :\ nov;i. iei <lo \'ecru tamellto 
par.• o e:>:e!·cito, en tendeu-se C[UO as fileirns 
iam-se noliili tar com U' 'l pes;;o.'l.l novo e educado, 
ci<l:uliios de boas :·amilias, r1ne n;>o podiam fazer 
o mister ele crindos dos ofiiciacs. \"otou-so então 
•1ue. em cousequcncia deste novo pessoal, os 
otfic i;ics do e~<li'cito tiyess~n1 u1n~ 11nota p:ira 
aln.!!.w c~ianos. 

111"s o . 1 ~1 e succedo? Os officí:i.cs ficara111 com 
as 11110to.s P"l'a ~er criados, e ate hqjc o exe;-.·i t0 
m\o se 1·ec1m1poz , ainda está por se com plotar 
C•J"1 a lei <l:i conscl'ipçiio. 

!\';t.) ê :i 111·i1110,i r:\ »Cl 11\le co:ub:1 tc tr. l ao11sJ, 
pGis •1•1c o considcr:L l\!Jnzo, desde c1uo nlio se 
prooncheu :i conJ !<::iO de que de pendia esse 
accrasciw.o de g ra tificação :ios officiaes . 

s~ndo mbistr.) !la t:t1crra o finado Duque de 
C:.,: ias, ele glor iosa lilcmo1·~ , p:ira lados os bra
r.il1úros, (<~. •O•a-.lós), o orado1· apresentou ess3, 
i<l-i" o ÍUl\ofamcntou-n. pollClcr.mrlo a S. Ex. que 
,).~ta somm:1 n:i:o pa~so.m do um a.ug mento de 
1'.•ll t<\g"cus p:i.1·u. os otficü,es mili t~res , .-1ue aliás 
ac:1\i:1Y1un de tor ª '1'"'m.cn to om seus \'encin1cn
t.1s por llll)[l. l•:i r ecente <lc 187:3. E1·a •lO\ l\C~rcs
cÍUlO 11uc ellos g uard:w:un. continu:iodo a 
ch:t111a:· os sold :~dos pari\ cum.-ir:1d;1s ou cr iados. 
Akuo~ jii te111 side punid:.i• por e.<:c facto. 

Tor.:ei ro fuc lo que não prod11zir ia uma eco
n1un ia i:umcdi:it:1.o 4uo não succ•Jdo cow t\•iuella 
a •!UC acn!1u de allndir \l0n11m sorirl <le 200:0 -0$, 
ú ~ d:i [1fü:; t:1 dt:l alfore,; pO!' COllli'tlll hi:t. 

~\ :i t~:.. d.\ ;..ruer 1·.1. do P:trag .. ·a:y o pola vrga
ui'- "\"lo elo w.1ss•J e ';erdt!• c'"l", 1,;01 ,1panhi~L em 
le:npo de paz não devi:\ t,;1· Jllais elo r1t1c um 
alfo1·es. 

O Sa. 1::sc1t.\G:soL1,,; TAw:->.\'i:-Dous. 

;;,, !n í :i í ~terio ,1;.,_ !) 1v~ /1·;J. . c<mtn cu1 ti1dos n.'!i 
1 !

1.l ln>s, tc.11 h"t d io de.~r.as :u ;!"'1"t~~:?... Ap.Jnt:l1·à 
~tl.~·! J 1ll< •·:; rJ ,Hlas [JO?" füri..lLl.. ~··:::~ ..-d ~ n1. l! :-)l .i) f1 µu1·,rne 
nã .• f. ,1·:uu consi.~ n ~vbs nas eincad.is q11 e ap1·e 
sento·.1. mas p:i.ra as i1uaes pedir:i o Cõnctt~so elo 
nobre ministL'O da guerr:i , dccl:i.1·anc1o 11ae, 
desdl! jâ, hypolhcca o seu Yoto, c:i.so :5 . Ex. 
quoira tonur 11 r csp;:,nsiuilidade de le\':11-~s a O $11. :\:-<DR .. \DE F 11;u t:1R.\ in~istc que em 
elfeito . te!llpo . de pai um só alforei;, e quo foi este 
_ Gn\a del!:J.s diz ~aspeito nos nrsenaes r!e <;()ulpre o nosso estylo a.ntes da g uerr-J. do Pa-

H 1 . _ . r-a~uay. I>ttnnle a ;;uerra esse nulJ\ero foi ele-
gu~r"ª· '' \ O.iO n~IJ menos de seis ar~anae10 nas ··a'do , dous 0 < e tr xe a ,,. to l · · d p · p b " l · Ri • " , iu ou, um u0 nlen e e 
proviacias : ' . . :i.ra , cn~;\\l\ u· o, "'ª 11'" 0 duzentos e tnntos contos por anuo. . 
Grandodo Sul. tt:o tle .fa11e1ro e ~fano füosso. 

, . . , Depois da g-ueri·..t do Paraguay todas as 
Ha tl1u i)ei11 ~e1 s a·' 8<Ju;ics do mannha . 1 couv•rniencias. qae1· dos 1•ecursos diF.pouiveis do 
01·a , nào ~o nhe-:e o orador poten ci:L al.<;uma faesour:>. <1uer mosu10 do serviço, e-s.igiam que 

in~riti1ua on nülitar de primL•ir<t mo,lew, po- se voltasse à regra antiga: entretanto conti-
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nuou-ee a ter dous alferes po: companhia, em 
vez de um . A 1le;;pez" dobrou ; e pôde-se fazer 
neste ponto uma economia de duzentos e t.~nt.os 
contos. 

São estas as idéas a respeito dns quaes a. op
posição não fm·uuiluu positivaiuente emendas, 
mas 'o orador votarJ. por <1u•Llquer <JllC nesse 
sentido fór :i.presenta.da, não duvidando ine$mo 
a.pt·esenl:i.l-!• e1u so11 nome individul.\l, ai o 
Sr. miuistro o aniuw.r com a O»pcrançn. de 
adoptal-a. 

Deplora in>tantem<mte que o g"l\binete esteja. 
tão fraco perante acamara, que u;'io possa fazor 
votu~ essas me<lida<J in<lispensavcis, mas c1ue 
vão offender interesses:, que suscits.m mesmo 
contradicção na c:unara, e podelll desgostar os 
ainigO!I do governo ; portant.o, não podel"â ince
lal·as, sa.lro si preferir uma. mor to gloriosa. á 
essa v ida !:jUe ahi arrJsta.. 

O minis terio actual, com alg11.n1a forca wais 
do q uo tem, podia conseguir da Cllmara gran!les 
reaul tados fi nanceiros, sobroLudo S"1'a ndes eco
nomias no orçamento, porque não sô as dispo
sições da camar•i s.'lo as mais felizes :i. ssme
lhanta r e:;peito, como ainda elle acha-se em 
frente de uma minoria importante, que está 
disposta a ajudal-o ness:i obr-..1, e atê a tomar a 
hiiciatiy:i. della . (Apoiados.) 

A minoria conservadora tem o patriotismo do 
consullar as con veniencias publicas e de cs
q uecor ess;i. popularidade, que costumo. :i.con1-
panb;w as opposições que p•eferncn fallat• no 
m teres~e dos cidadãos. e ess~\ minoria não oc
cu pa " tribuna senão para cercea.1· as despeias 
publicas, senão par:l cortai· a.llusos. seu!Lo para 
chamar o :.:ovel"no a execução de Ulll progra:ntua 
puramente go\·~rnamental. 

Pa:;sa o orador a notar as fraquez:as do g-o
Yerno, as humilha~.ões mesmo por <JUCJ elle 
passa, para vi ~er . 
Or,~ ci a. commissão de orç.'\IIlcmto quem pa.ss.~ 

uma. r epriru.enda, como a q11e foi li<h na me:;a ha. 
dias. dizeudo não achar regular o pr ucedi
me nto do governo, procedimento indigno_ de ser 
i1tiitado; ora é o org-J.o da dcpntação ba.hiann, a 
mais compacta, a mais ministe~~ que .pôde 
existir, declinando da responsabilidade ·pelas 
tristezas da sit11ação ; ouh-a vez é o nobre 
deput:ido per Pet·nambuco que, defen~en_do 
o iroverno e o seu delegado nessa p~ovrnc1a.. 
diss.:i 'lue a CO[!solação _unic;;. .<J '.le t~nha e~. t 
<t 11e o orador trnha apomdo min1ste r1os ooa1s 
d<·s ,nor,dizados do que este que alie apoia; 
C111 outra. oceasiii:o é o irovoriw que insta 
per,rnte a comulis•ão pelu s11pprassão de 11utn 
cadeira de esLr.i<las de ferro na Eocola ue :IJinas 
em Ouro Pr~to. e depois conta as adhcsões c1uc 

póde ter e <liz aos sous :1migos : /1. Faç:tru-tlle :i 
;;ri•aça <le <lerroLar : e11 me da.t·ei por ving?.tlo. > 

· ·-· Outra reza minoria apresenta as suas emen
das ao orçamento do irnpei·io, o nobre ministro 
cumpre o seu dever discutindo-:i.s. acei~ndo 
umas e rejeitando outras, e , devendo seguir-se 
a vota.ç.'io, dous membros da comaüssão de orç:i:
mento exigem que essas emendas vol tem a 
commissão para. rcconside~ar e dar nO\"O pa
recer. O ministerio, que est:i. depanrlente n ' 
camara de arn ou dous votoa,tevade passar por 
essas forcas, e. concürdar em que a commill8ão 

sanccionassc as concessões que o ministro tinha 
fei Lo na lribuna. 

Dia'nte de~ta fra.:1 uéza--do ministério-;-qüêso ·
aceita os votos da maioria, não se in1portando 
com os cornmentl1l"io" que os acompanham, 'lue 
esperanças pó de tel' o orador de que o 2nin1s-
tcr io fa.ça ecnnomias impm·tanLes 1 Sarta possi
Y9l 1·esistir a uma. collig-a,.ão das duas <leputa
ções da Bahia e PernaJ.11\iuco para supprimir os 
arsenaes dessas provit1cias ~ De certo que não, 
poi•q ue ns duas <le1-mtações 1·eunidas bastariarn 
para aniquilar o gabinete . 

Si o nob1·e ministro da guerra. ouztlSSB mesmo 
dec hLwr •1uc aceital'a essa sup[lressão, a maio
ria adopt:i.ria a idéa da conservação dos mesmos 
arsenaes, porque ó uma das tristez:is da silua
~'.ão que, sempre que o ministro aventa. nm1i 
i<léa, immediMamente a maiol.'ia vai para o polo 
opposto: é um:i. verdadeira antithese. 

Çom 111ua nobre franqaeza o nobre presidente 
do conselho declarou :i. ca.mara que era escra
Yc>crata. da gemma . O resultado foi que dahi 
por diante niio se leva11Lon um membro dA 
muiori:i., ciue niio se declarasse emancipador, 
mais ou menos accentuado-

0 SR. ZA:!u:-0 presidente do conselho pôde 
ter s11a.s opiniões individnaes, corno essa ; lllas, 
na qualidade de chefe do go;·erno, ha à.e ter as 
opiniões do sou partido, porque seio isso não e 
presidente de um gabinete liberal. · 

O Sa. A:->DIUDE Fm1a1a.\ ontende que o no
l)l•e deJ?ulado pe1a Ba.hia pôde negar o seu voto 
ao gabinete , mas que S. Ex., como represen
to.ato do seu partido, não póde contesb.r 30 no
llre 1:1~ esidcnte do con~elho o direito de pensar, 
como elle i'ensa, a r espeito ria questãn do ele
mento ser1,il. 

lslo ê que seria couLrariar todas as normas 
do regiouen p"rlamcmtar. 

O Sn. PnEs1oxsT.E lombra. ao oro.dor que o 
que esta em discuasão é o orçamento da gtter ra. 

O Sn . A:-."niuoz F1Gui;:r1u observa que ha in
teira liga.ç.ão no q~e àiz .com ? orça!'Ilento da 
guerra , l1orque não e poss1vel fazer cor tes, re
duz:ir a s dospezas d,1 ruinistorio da gllerra, sem 
ter as fo:·~.ae necessarias para fazer a guerra. 
(Riso .) • 

Nas ·condições em que se ach"" o actua.l gab1-
nete, ci com grande constrangimen~ que o 
o;·a.dor continu:i na ingraLa obra de Justificar re
ducçõos uo pedido do g-over no. cbega.ndo mesmo 
n r eceia.r qu"e a rna'oria r 0cuse sen vo.to ~is 
ouiendM restr1ct v:i.e da despeza, qllC a min orta 
v:ti apresentar. desde que o nobr e minis t:o ~a 
i;ue:·rn ns aceito. pm•t1. mostl'nr eontr.,d1c~~10 
com S. E:t. 

O go\"Grno, lel":i.do pela miragem de uma re
ceit:i t•xagerada., [lr<Jcur·l na su:• -proposta elevar 
:i.despez:i do ministeri•J <;I:i g?-errn a S'lil:OOO$ 
m:iis do que a qtie h:w1a ~1do vot~dn rx'm o 
e:tercicio corrente. 

Reconhece o Ot"'1dor que as; despezas desta 
ministerio têm solfrido reducçõcs desde o o.nno 
de 1~77 a. 1878, em qua o nobre Duq!le de Ca
x i:i.s aceitou emendas propostas peia camara 
conservadora, diminuindo no seu ministerio 
cercs de l.600:000$000. 
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(1 ilh;;t1'>! ~l:rl' r1i1c7. do lion:,l, t111c lhe ~uc- : rncnto. oni dcix~r officiae$ nos $Crviç.os de su:l. 
·~e.11.lu conlinuu11 folíz11~e>llO ll:'I mc-~:m1. lr ilh11 i cs1oeci:ilidadc . 
.i:is oeonowi:is; nnu i"cz é rN'• l.,tl~ ~s <1Cl'ant.:1tl::;; • r> iwl·~c niini:>Lro. poróm, prcci1).l. :i.ttcnder 
C(0\\01ni:\;; dl! -1.(Jú\):(IU{)::_:, m:>s fo~ :i . il~ mil i par:1.o qu.e 1~ii ~ol:L s ua. rcpl"rliçi\(}o;-po1•;r1to-notx- ·-~ 

----c--r-urre~- -contll;;;·,;~·~1111il:r "Mui5nsTCTi. - n t:i- . facto~ no 1,ü nistcrio tlà gueri·:i. qt1e :üci hoje :v.1i;i 
licllit n . :?, :rnne .•::< ao r cla torio do r.iini~- nunc:i so d1m1m. 
l~~io 1h faicnd" ües1 .. ~ :1m1t>. '' ssim o nobi•e mini$tro d1t g 1crr:i. ycn1 JlC-

h se y.) <JllC '' 111ni<J:· ~conorn i :t foi <::i::ict:i.- clfr-nos fon,10.5 p:i. '"' coloni<ts milit.1res 11uc j:i so 
JHClll tl ti VQriíie:•d:t cm Yirtu<lc tla lei tlc or~,1- •i('h;iia su;ipriwid'"~ pOL' «Cto do go>"crno, como :t 
11\e11to <)\\IÕ <i~Í:\O ll :.i. ;:-.~\11'1~.1i.o ;·1m~cr 1·;u\0?·:1 c:i; \ •':i. Loo11oldin:i. '1''º o foi po1· nvi.~o eh ::\fa1«;-0 do 
i8Tí o 1878, e ~ub a nd11J i n i st1·a~1io do inelito :iuno fiJlllO. 
rn:i•·o,hal a eco11 1mü~ conlinuon o m~1Hei-c -.~e Yó-.;o (1uo no <1luwn;i.ck do ulinistcrio eh 
l\Q nicsmo \\é f.t~ o cs:rn·t icio de ·18"i'.). gucrr:i se i~not•:i :i c~lstcuei:i, "po.siç !i.o e or-

?lht itos cô1•Lcs quo sc poderiam fozor j•> for~r.i g:~niwi;ão de outr•1s eolunias. 
nllendiclos cm lcu1po. E' llH:smo ~te nm tlo;; Em u111 pedido do cccdito do nobre niiui>tro 
l\ÜU!stcti(\S tio~ ou1lc p~>OU :\ !our:i1·el ho111- vi;..s' lllli J ncn m<\tüo cr.; 11uc sC! 11cd;i u111 fog-:i:o 
brid:1d<1 do cotllpt·o,·in<0Íano elo 01·n<ior, 1) ~r - ;\n- pm·.- o l:J b;d~lh1io <lc infaahwi:t tm provind.
d1·:1dc l'inlo, po1·'}ue .cl lo uccr.pvu cs l:1 p.1st;1 dv l'ialllty, 'l (t:t;1du '~S>u l•:•.l:d!tlícJ ~<J :<ck •, 1w 

.:1~\(1t1Rnto:1 l\fü) d1c );"'"'''\ o P"ºJ''t"ic\:tl'io, o fín ndo Cc:tr''-
::lforqucz <lo l lc1•y:1l. O 't''C 'Jll Ct• ,Jii'~I' (1•1e o Ti•oz estes facto; . n:Lo ta11la ptllo cloiiejo ,ie 
nolirc ox-ministrn pr;iticou o ~Cll lou 1·:t\"C) cs- een~u:a 1-, u '!' "~ :t li,:~ un~ de ~cu cfo1-el' , comu 
)ll~ito cl<:: CCOl\Ol\\Í~- , r.d1:.llllO :IS CO\\S!l$ prepara- p:;.1•n ;\ÜYCl't il· O l'JO lJ t'C miuisl1·0 de 'lllC C lll"C
<fos )leh\ lei <lc o:vrn1c1~lo Yc.\udn. pelo 11.:1\'lido c:so ter cniJnilo com ~s i.nfül'Jll•\ÇÜOS do suei l'e
N nse1·rn<lfJr. . pm·ti~'.50 C, SOUl'e tttdO, prOCllt':ll' restaliclC<:Cl' O 

lnsistit·~~ ~em1wc so\:m~ e~\c ii:snrn[Jto. pnr- rrctliM 1l~ que ;;ompr..: gozaMm as rept<r~iç.ões 
<Jllc os couse1•,·ii.dore;; sa!;ir:un 1\0 po•1er cm·,·:uios cb g-ncrr:\ . EsL;Í. ncosturna<lo h:t mu itos :\nuos t\ 

<o u1i1:> rcpu !:•<;ào -~nfnndad:ule <lclP[J'idttclo<cs o niío czwonLrJ!' ,'\ rcp:irti'.:i<o <l:i. gucrr~ cm fal t:~s 
csl;1<11jadct'Ci'> ; 1111\s rtcorúl\r<\ tnmbcm r111c Coles liio grossclt·:1~. e 6 pot i!;.So 1111c as not.'l., o ' ilW 
<1efo.pid:td0t·e• e csG:rnj:l.dorcs, como ll1ês :.p;·:izi:t não fa ri-1 d so l1':1.t ~'>~C <1<? t11iin rel':i'·ti<;.ão 
i1gu:·:1 l-0s, e r1uc 1lc i:rn.r;1111 cst:1. lr•i, tirc:-.om ao cil'il. 
nt•Jl\(h; n 111M·i<.·.> \\1) :-..1·~epvn.\~ro;i)-~n 11c su~s l~c•i to.- osLC5 l'~p:u·o::; c111·1·:11•;i. n:• justi1ic.C1<:i\11 
falll~, ~ p1•(1(;Llr1w N1rri.~·Ü' seus erro> . •L~ on1cml:1~ . 

A 11111 "l'~l'tC do c1no dc·;i:un tc·r-M :trrcpr.·n- .-\ pdhtctl'.~ ..lc lb $ l"Cfot·c-sc ,~ ,·crl,:1 do§ t·• 
-..ti1.l() '\\1l~~, i'~~\'C»n'l~ o m·:'li1fJl" < p'V~ com n8 li- - .~~~.;;·c1ari' '- rlô c.~tado e t'i!jlrr.r·Ur,õcs tr,n >W(1:~n: . 
i_:ÕCS (J U<I O r•:\i'l ido litr1•:1J !111)~ tem r]:do. Ü g'OYCl'J\0 pede:-. <j\\:lnti:i. de 210:'2J08, isi·) Ó, 
l he s pro1nolto 'J'l~ , r1111u:clo ~ ul>lrçm 110 po,lc:·. m11is 7:5:)7:-; elo qne no c~crcicio lls.idl). A 
s1:tüo >.\\\>\ ~11\\>s . emenda 1•cu n i :i 20i:4trJ.) '.l00 . 

E" c~lt< , !)()ÍS, 11\1\ minislC:1•io crn r1uc o cs- .·\ s~~r,.lal'h rb g-11cr1·a não pVde mai~ r11-
p:1·ito de c~o11oaiia se 10:-.1 e~orcitnd') <k sdo rc~c~ ele !é1·ros, <!c€<i<l <1ttc est.i dot.'\da coin <tm:i 
!01'(;<Js :1-1111c•s, ·~~si .. n 1:C>:)10 o ti 1 nrni'i11ha, rr10 iJihliothcca ..:ollo~ad:i !t:l prop1·il\ sccrd nril\. 
d0;pois 1fa .~11c~r:1 ct:im 1.lou> minis.crio3 que .\ ~eCi'C L~1~n ,la g-ncrr~ t:1mbcm ri:to pórlc 
:1lJ.o;Qn· i~m g1•:1uclcs s cm1111~s . prccis:Jt' ck oito se1·1·cri.tcs 1;\Jt'q l:\J no cxo1·cicir1 

t·:· p~cci~') , 1101·,~111 , lc;-;'.l\' o rnt·>nlO r,;ipi ri\u rl ~ rv .. tual, sr\m te~ c1uoco. p:.i·,, cs;;a despcz:. , não 
c~Guom i:\ ;, olll!'O> aüui~Lcl'iu~ , ~~pc~ii•ltH,;lltO o deixou de Lo~· o~ ~c 1· ,·citws nr~ccss..11·iu1:- p:11·:0 
1lv iiupcrfo . 111<C nnxc ill' u:11 c.,L\l•lv iutiiLo faz,H· :t llwpi:: ~cl rh rcp:ll·(i1::To . 
'"ll~\Ltô1 Vi.>i'1l\\C a~ dc:::vc'l•\':.i o.\Hi se t...·X. ~1gorau1 F~ uahac u tc [J1'H!if/·_· a~·,;..:,s cw <.•i'cl1.:Jtu1 tç1.t é 
~C\14 l\ ~\H• \'<.:~pl)ad 1~nt 1.!' ut.i.Jhl:.ttk. a pri 1nt.:h•a YCZ 'Jll1; H.!.!~u·a .. (;Hl l'ropu:ila ilo go ... 

]J(:d:1r;1uilo o :o;r. Tau1Ja:C •1uc a \"clld:i ilv i-cr11<1. ();; tr:111fJO~ u:fo ~:<o t:1o folizes ri.uc se [Kl>lS:1 
l!U<!'ltW,t•:..,1\0 l ;1.:h1ic;~(~·,1citf fui uni ''enl:11lciro <lllfr1oelll;W :i. dc"1•!!l'' · At6 :t<Jni cs mini~l1·0:; 
cr i1nc. l"Ulj\Jnile ó orado\' '1"º ti hcúc consicl e~:1do p1igar:111i s1:mpro csil-'lS li~eir11s s-~aLifiCll.\'lic~ a os 
O!:'IC o primcim va~o d:t i:s:1u~d ;·a inglcx:>, e que oz·il<:nançt:s. T~ 1()(1l1&nto lhes ..:om•i(l~ p3ga.1·, rluc 
foi COll\ g"l\\.llllc li•w t\<; 1:otl~:'ío 1r1c UU\'ltl , no o t w a1u , <Jll:t!ldo niio lhes runvicr, <l i~1,cnso11i 
hol!!l ond<l $C :lch:w:> hospcd:1llo. refo1·ír <Jllc os Ól'd1mm1 c;.as nk1!1 do Lcmpo 11c~-oss:11· i•J 1fo 
CfS t0 vnso de g-l!c t·ra, 1lepois 1k ha.yo:· ~i<io <'Olll - $1)JTi<:'t. 
\W:J.<fo \\~lô ~o·;l'\",'\'i•\ ,\(\ B\·~·;.}~ . Ú'.>) li ln' r.E!f.' Yt."'TI- _·\t, ~ .J.~) - _.\ l'l•\ ii\- ,) t'o1Ji~n.r- ;') ''fip1;si 1;~~n 
,fi<Jo, po1• tp1~ l 0 p1<'1· p1"1 ~··· ti·W ~J '1 " 1:11 l:i.1·:i. '!""- n:ln p:··ipuc C:Nmomi~·~, Yisto r11i.1 n. r1u onti:t p~-
J,i":t1l cl 0 Hfio rrndi1 .:·ost0al-(). ,fol.'t co:-r.~~p ;1ntl1~ :H;~; ,."JH~ir 1l l':l1lr"l;i ~lo~ fa1v~.:"l.O-
A~.rcsc1J1\t.i C\''~ <;\':L•) mii\i5t()\'i•l \r:ii\ l!11v ('.jr - J' l 

1 
. 1. n:it•io3 r.- oílh:i:;os, :1 1 Oftl {H"f'f;!lr os. 

l~;; fci tos ia :\nnos, mls •JllC :un<ln pôilo rca 1~:tr 
economias, saro pecjuiw <lo scrvi~'fJ, a ci~jo fim :\:1o pü.lo.porérn, o or :\Cl01' p:·, s;;~r pdo :irchii-1) 
se jlroviie a.~ e1uc11<hs '\tfü ~c-.c n himrn (\e l!n- ~m 1·~·01·dar " x.1~1m> 1'" <tn') ~e nsSO<·ir' ;, ::wcns:i
Yiiw :i. 1ncsa ·cm ·nofüéil;i:-iífoio1·i:\ r.on.,c:•,:idtwa. i;ao fc1t:t \)C!o Sr. T:~11n .·~· rontr~ o .r;.rcnt·• 

Depcn11c isto da inoral itl:idc 1b. :idr11inislraçi::O, <'Onlr:i.Lo p:\r!\ :1 consoh•l.v:ao <h~ leis m1 h\:i.ree. 
<h '1.1\0.r~i:a 111! e:it:\C\J!t d•; mitfr>1l~c. >:> ~·.)l,td\\do 'f Po;,ti:l1'ÍOrrnentc r.<l C< >:t ll'~.l() c1u•: o fmn.do D11-
,fa •ua vig-tl:mcü1 <:1u raz~~ •:-ei>:;:'l' :d"..u"º". r;ne I 1111c <l·~ C:txb~ c•cle:lll'OU co:n o co~cllLciro Amo.
se . dlí<> om Lodo.~ oi; c :ocrcllos u 'i"º nao podow \ ral. ,, ..:'faJ'11u1;11. 1!0 lfot'l'.:1.l m.:u!!!hl<.I pelo dGct•clo 
de1'!i:ar de d<1r-s•:. \\o l\<l'.>\i>O. · d~ ·hi1~:. •Jxctu1:!\ll <lcs~i; l1\1lJ:tlho :.i.o lll'Clnvo 

Atteudcndo ''a!guu~ ap::n·tes ob~c'"""ª '!ue um"' 1 miíitar, rep1\rt.i.;·ão oud~ :1buudu.n1 passo:is h:i.11i
rlas r ()g:ra;; da rJoa <lhdpliDa c.:•usistQ ex~, .. , l~. - , libd~i; pllr:i b~m .ibs0mp'Juhal·c>. 
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Bastcwa. cstn conside;·aç}v sem mais oulr;i i pois de;t:i rnfonna, o que sig-nifkn. que, cm vct. 
p;tl':t condc:nn:i.1· totlo e qu;1lque;• contrato nae o 1 do .economia, hot:Ye augmento <l~ dcspeza, 
g-o~~rno rpliwssc fazer. . · (..!u;rnlo :i. p31·tc <la omcn<l.:i rolaiini à sup-

:::1 o g'.D•CrJlj)..J!)JJ) ma~.:.iliçií.o ::>._q.u.Gm-in- · ··-iio .. d;i.-g'<:a.l.iJicaçi'lo .cspr~ial n r111alm ~uk!l-
cumhc o dever do fazer osso Lral>o.lho, rio1•111.10, t~1·nos das comp:rnllia~ do c.01•po de aluruno:'. 
sQm ao menos ;1 consult:tt', sem s. bc1· si clhi onlc11dc ' l'w foi osb otttl':t n:cdiofa aponta.d:1 n:i 
o podi:.i. ou nfo º"ccut,w. contt•;1ton com um c·:.m"r:i. como eeonoruia, mas qt1e entrotanl•;o 
po.rticnl:1l·, con;;er.-:uHlo , ;!nltctanto, a. 1•ep:tr- nrto se ve rificou <JUO o fosse. 
lJÇéio CO!n t:o·.lo o smt pessoal aliüs habili- Os alu1nnos form:i.t'M1 scmpt·e pa1•to do exei·-
t:ldo ? cito; Ct'a1n contados como pr<tças <le pret .. ful-

Em scg:11n<1o los·ar o nolH'C CX-!l1inistru foi g:oii-:,c que h:ivcd~. v:intai.em em conotitllil-os 
infeliz, fJOrq11c com ar11wllc contrato ,·iolon cln~s em co1·po cspec i~l; m:i8 o oradot• igno1.·:• qual 
vezes a lei. Refere-se á lQi vigente, n r1ual <lir. fosse clla. 
(1uc o go>ct·no não :ioder<i conh"<tL:i.r por tampo Pelo conLrario acre<lita •tnc houvesse des
cxcedcnte rio anno fin~nceíro r1uc esti1·c~ co1·- ''"nt:igem po:·que o nobre ministro eh g1101•;·a 
rcnrlo, nem para so~·:içJ> n,10 contcmp!ad.•s n:\ :~cab;t <lc mand:>r admttlir co:uo addidos na es
lci do 01·çamcnto. Oi-.i, o nobre 0x-r1)iaíslrn foz cob mililo.1· dcc curto, onde os Jogar~-~ · estavmn 
um .J;rneiro um ?on ti:ato que <]cvi:< ftg·m·ar :üé [lrccnchillos, nfto menos de :JO indiYidnos ·que 
31 de Dezemhl'O, isto r) , lll~· lS seis mc1.cs tlo qt1e pl'etcmlc10 estti.br. 
o lln110 finance iro. . Or:i, clcs,[e fJlrn o co:·po tem o seu completo 

Além disto :~ loi 11'10 lhe inctlmbb esse con- do '100 p:·aças,o 1101.ire mini;;t~D nilo podia ad1nit· 
lrnto, porque o tr:i.halho do\-i:t sG1• fciLo pDlo tÜ' acl.lidos. Po~ isoo pcl'gunta a S. Ex.: po1· 
archi>O milital'. onde se h:i. <lc pagar a etapa, o fa1·,Jo.mcnta e as 

O nobl"C o:-minist1·0 entcn<lc cj~º se. salrnt1 mais àespezas com cs~e.~ addidos ! 
desde que nao estipulou preço. ~· :i.!11 rpw o Pcl.i rn:·b:i - In>tr·ncç~o milit.~~ ·- não 
orJdo1.· c:~xcrg~. b mo.ioi: 11cri;;o do contt·o.to. p1):lc sct· l'º r l!tte o corpo c5lâ rnmp!eto: 
Pl·eferi.1 que o nobre minist~o füsso logo gene- nno ó possinü \'Cstir una santos, rlc.~piuclo 
raso com o sen official de gn.hinctc, cb ndo-lho ottt1·os. 
uma boa go1·getn., propino., vantagens ou o que Peh \'Cl'l>a - Exet·cilo - ta:nhc.m n:io pô
mclho~ nome le.ihn. em dir·eilo ; rn:i.s 1-lesej:i.v:i. de seJ' pon1uc ollcs nffo são soldados, não 
que o fües>C :i !tu. da pnl>licido.de. <1izcndo com estilo :irregimcntado.~, não pt·~stam servir.o 
tocln n fran rin~zu : « Qniz <lei~:i;· c~te lego.ido de milito.r. · 
Cczar.ao m~·1 .oil~dul (IC gal,mete . ., 1 Em vislr. dblo o 01-ado~· oatcndc que era pre-

Scrrn mais 1,\Ctlm~nte lc1·ntlo a c1esculp:i.r cst:t for11•el o systcma nntcnol' ot1 então o nobre 
frnur1uezn elo nobre rni!'listro do quo a tlC\;;cnl- rnilll.';trn, na pt·op)s tr' de loi do fo:aç<<o do for
)l~T-lhc a cll)clilrfl\'fio <l~ fjlle niío fix,l1·" o p1·0;0, c;a;;, ciue cm brc~-c tem elo t ram1.· ;Í cam3.ra, 
dcb:.:11Hlo isso o.o seu succosso1.·. O que 1na's o p1·0ponh:c. ,, :wgmento do mtmcro de praps do 
intimidn são e:;::ccl::u11c11tc estes coJ1trnlos sell! <!arpo de nlumnos a GOO mi '1qnlllo que entender 
pt•cço. com·onier:tc. A n:lo s~r asúm, é melhor Yolt:1r 

. (O o;·ado;· achando-se cnco;;i;;iot!mlo pcrfo ac1 ~ystcrn:i :interior e nc:.ümr com este corpo 
f, cc;iça ú crunnj·a 1;a;-ri(fdlHi' sentc~âa) '-~ gcn- ospaci:ll t"1ac ll~í.r1 tmnrazilo<lesm·. Entende que 
m11J·a cunccdc a !iccnçn pedida.) o ;;on!rno nao de1·e de lürrna n.Jgnma rcstrin-

A e111end:> :i.o § 5'' tum pcH' fon r-0duzit• :i 1·c;·bo. gira instrueção :i classe militar; dcsdo c:iui:i 
pc<lid:i pelo gornmo de :·l:)/:\)iG .. '.: ' ' :~l2:nO< todo o cxc1·cito queir:i. csttubr, dc\'CnViC·lhc fa
rcdnzid:i :i otnp:1 dos alumnos e dos !llfcr~s c.iliLal' os meio> piu·!l isso. 
alu1unos a 600 reis dim•ios,o snpprimich a grati- Port.'\n lo ~cja illimibdo o numero do~ qnc 
:ficação especial a fJll tdro subaltornos das campa· c1ucir:rnt csL11d tr; são praças de pret do cxer
nhfa.s do corpo de alumnos. 01·a.o g·overn'l pede cit•J. E•WJU:lnto estudam J1ão faieni sci·vi~o, e 
r1ue a cbp•t sojn. olc\·aàa do 500 reis a 000 r~is, logo qnc acahein os estndos 01.1 cm caso de 
e a com missão propõe :i.pe?Jils 0 ang·mento a 700 gnerra ou qu~ntlo s~o i•et1roy;1dos Yoltmn ás 
reis ; mns a opposiçfio entonds que podo serre- filoieas. ,\quell;i rctl.n·mo. fez-se com pomposas 
dnzida a ebp" a 600 reis , ,-isto qne c~ta \'Cl'b.'l. p:·o1.t1co;sas 1e que niío trnria at1g-me1.lto de dcs
rleixon sempre saldos, aindn. no tcrnipo cm <JllC pcza ; ruas o que é vereia.de e quo c~tão emp1•c
éra do 500 reis. como se mostt"a pelos úalanços ga:los naquclle corpo officiaes quo deixam elo 
dos cxol'cicios :i.ntc1·iorcs; e :i.inrlu reb synopso SCl'l'Íl' cm seus corpos ou nas suas especiahc1:1-
<lo ullimo oxorcicio elo 18ill-1S~(J. :\cst·1s \'OI'- <los, onde .são substitui.J;,,s po1• outros,c tndo i~to 
lias ele etapas e pessoal, co~lum~1a semp1·0 com as ;jt".üific~<;ií~s cort·csponclcntcs :ls pa
;i;iparcc~r economias: e nost:i Llntas hou\'e Lontc3. Eis :i.hi a 'lno se rct!nziu a pro1n,~ssa. 
'1 '10 o Sr. Viscornlo do Polotns 1n:111dou :ll·t·e- Fica a~•Ím jnslific;vb csla 1•ct11 .. r~:io, e :i o 
<·a•bl-as pam o thcsouro, como ~ob:·as de rc- otwlor p'i~ecc que ost:i orp-a11i,::'ç~o nuo 6 legal 
ceita. 1 pot'•JllC o go-:erno n:Lo lcro a;ito:·izaçao para 

:\'ão ve, por tr>.nto, ra21o pu'~ qnc seja ele- ftzcl-a. Fcl-n o no~rc ministro _cl:t gucrrll: po~ 
vada a verba da etapa. E de p:1ss:i.g-cm notn :1 nm decreto, ~cm lct que o t•uto:·1z~sse- At~ qn:" 
comn1issão que nào ó este o nnico ponto cm o pDdci· leg-i>hti~-o approvo semelhante a11<01·t
q11e o novo systema <lo fornecimento~ ,-ai fazer znç,fo, ni'fo pôde a c:rninra consignar fllndos; 
sentir a sila influencia. O nobN e<-ministr.: (h 1 scá•\ um meio indirocto de autorizar tlespeza~ 
gnc~ra dis>e rpie a inno1·açfü1 tinha t~:izirln cc~- 111nc n~o fora:;1 convPnicntemente <l iscatidas: 
no mias para os cDfrés pnblicos; m!ls n. rnrcbrln r; j Pecle o goyorno pa!·n.. o § G• :-Intondenci::i~, 
'lne ns etapas são geralmente a11gm<'nt:v~:i ~ ílc- arsc1rncs de g-ttot·ra, art•.qos belh~os- a ' Jt1(tnl1:t 
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de i.3l4:264$ii6 ou 26;610$ mais do que fo i ! A propost:i do g.,verno pcdo a quantia. de 
vota.do para o exercicío '·igente. O orador ; 24:~:i80.), a mesma pedida para. o e:s.ercicio 
propõe l}Ue est.'l ,·erba sej~ reduzida :i quantia 'l actu,il. . 
votada. para o ex.ercicio de 1881-188"2 e que Entende, porém, o orador que ha aqui mais 

__ s_eja,_m_SJW.t'.il.Jl~dos 24...Q!lcre.1.:.en.te~. _çlos .. a_r~onaesL. um fillE.ano 90 qt_i~outra coUJ1a. 
de conformidade com o regulamento de rn do 1 O ;i.jnd:rnle general do ei.:erotlo est•l aqui 
(h1tul>ro do 1$i2. Este regulamento à.otermina a.quinhoooo com as vantagens do comma.ndo do 
quênos eseriptorios de ajudantes de atsen:i.es 1 exe1·cito. 01·a, o que regula ostes ..-eneime1ltos 
}10UYes~e urn escrevente par;i ca1l:i officin:i. da repartiçiio no ajurlante general <lo eitereito, 
conscrl'adtt. Tendo si<lo eonse1·1·arlas <111atM offi- é o decreto d ~ 27 de Outubro de 1860, no qua.l 
cinas nos n.rs~u:ics da Bahia. Pernambuco. o actual rcgultmento de 17 de Ab:il de 1868 
.Mato Orosso e Pará, devem ser consigna.dos da i;ecre t:-1r ia elo guerr;J. foz oxpreasa refe
fondos para iil escreventes, e não para o nu- rencia . 
mero de que ~rata a proposta. Pois bem. o decreto de 'Z7 de Outubro de 

Quanto :, diaria dos :i.p~endir.Gs a rtifices. :t 18GO, na tabella n. 2, <iiz expressamente que :is 

proposta do g"õYeruo alem de 6GU :i. itO réis. O 1·:tntagens a que tclll direito o aj udante general 
orador pódo in form;J.r à c:i.mara que esss,\ diaria são as de co1umando de dh-isáo e não as de 
n uuca attingi u a tal cifr,, ; ..-:wiou no maximo com mando de exercit ,_ 
de 560 :1 601J réis. A elevação a i20 é injusti- De m:inei-:• 11ue, 'lu.,,lquor que seja n µ .. tente 
ficuvel. Além disso lrata-se da uma verba que do ajud;\nte gener;~l, elle deve ter os vencimen· 
nunca manifestou deficit ; ao contrario sen<lo to; cor:e spondentes :i. Sll:l. patente. tiue e m:i.
desper.a que se faz por uma verba :wu lu1.dii como rechnl de exe1·ci to, ô: 000.~ de soldo '' 600$ de 
:i. de -Arsell:les- pode ~e pag•lr, em caso de addicional ; mas quanto''º vcnciiuento dii.· ctupa 
caresti;i de ;:-eneros sem apresent..i.r defidt e e da coaumis~io de exercicio elo cargo de aju· 
não ha, port:LRto, neeessid:1de dest:i. :1lteraçà•J. d:i.11te ganeral. o que i·ogula ó. como jà dis:>e, 
Tah···z sej:i lambem resultado das a.pregoadas n t:ibella n . 2 Jo decret::i de 2i de OuLullro de 
economias nos fornecimen~. 1tl60, <lue as m:i nda cont:ir palas vant..'lgens de 

Par:i. o § 7°-Corpo <le sa.ude e hogpitaes-, o comm:mdo de di\-isiio e não de c•.immando de 
gol'erno pe<le mais do qu0 foi votado para o exc1·cito. 
exercicio acLual, e aquelle corpo acha-se tão Portn.nto,ncrcdit:L que sà por engano, ou pelo 
deso1·ganiz:i.do. colllo bem disse o nc•bra dept1- <lssejo de faY.er-se um or~nm"'nto co1u o.s Yerb:is 
tado o Sr . .i\Ieton em ap:lrte ;, que. havendo no m:lXÍlllo. e que a cl•tnrnissão organizou a 
no LJUallro. 144 medicas, pede-se vencimentos t.1bella como se acha no 01·<;0.rncnto. 
para mais cinco . Q orador pr •põe· que se de- Pe<le-ee venr.imen: os p:ir•L qu:\t :·o tenentcs
duz:i. 4;800S de gratific:i.çlio de <ixercicio par:\ ;::cner:ies como eomm:t•HhtnLcs de corpos do oia:
m:iis css<?s cinco me<licos e a di:iri:\ para cinco e rei to. Ora,pel:1 nossa. org :u1iz:i~ão e pelv es t·ulo 
scrve:ites do bospit.al de Andarahv O ~"()re~no e!ll c1ue se :1ch:\ o exercito. nem em lo) lll[lC> tle 
pede iO serventes. o r1ue não· ê neces,;a.rio +rncrra toremGB 11uatro corpos do e~ercito, 
porque o ho~pital tem coq•J de enfermeiros . quanto anais ean tempo do p z. 
Os serventes occupam-sc com o tl':\b:tlho eh lim- Peii~ bom. oesl1! tempo não podeurns ter corpos 
pez:t. o Lrat;1ndo-se de um hospit:i.l para c<rnY:i- do exorcito. Ca.J;i <'orpo de exercito con5l;i de 
leseentes. cinco ou seis desses ompi·e;,"ados pó- duas 1!i\•isões. ~:id;i ni~is~ll ,(e <luas brig-:id:tÇ. 
deni fazer o sen·iço; tanto mais 'fU>into o hos- cad11 bri.'-':adii. de dons batalhuC!s. Port:>nto um 
pi tal 1nilit:1r rl:1 cõr~e. de que arp1elle e fili:il i::111·po de e:i:ercit•l dcl'O ter oito l.Jat:ühõos, e es-
tem para todo o seu set•viço o mesmo numero L'lndo o no;so •ixercito «sp:ilh:ulo por lodo 0 i1n
de 10 ser1·entes . perio. di1·idido c tu aL\s. em cascos de ba~lhões, 

Est.i ig-ualda<le no numero, qnando ha sen- coram é poss ível <pte se fo rmem corpos de cxer· 
sh·el diffcrcuça. no aeniço,oào tem j ustificação cito ·~ 
O orndor conserva um ser,·ente quo j:i. existia P:i.ra. qnc po_is os c1uatro tenente& genc1· .. cs 
e ma is cinco. Lel"em os vencunenlos corresponden tes a com-

Respondendo a. um a.parte do Sr . Felicio ilos mandantes de e<1rpos de e:1:ercito 1 
Santos. qu:i.nto i impo<'t:tncia do tratamento de . E" inipossivel, e de mais niio estli. dõ accôrdo 
cada um doente, responde, c1ue não é facil C;>m a citad;i t:•bella. 
fazer o calculo de momento pcila necessidade d<i Oit() m:trech;ie~ de e;1mpos acham-se n.quí 
consultar arnitas Yerl>os de despeia que devem comte1uplados com va11tagens de commando de 
ser toniadas em cons\dci•ação. Si se tratasse de di 1·isão 
asylos, o oro.dor propc:i~ia. 0 ,1ue s ? pratica na. Isto ê pur:i.mente uma ph1ntasia, porciue não 
Europa. abonar um:> diari:i. ao• doentes. Os temos comm:i.n~o~ de di\·isiio, nem C$tes gen•)
asylos ali siio por1co frequen !ado-;. Os inr :i.l idos r:ies h'lje n~ '.epartiç:\o 1le ajudante general 
preferem viver no seio da familia sem a d:Sci- podem tt>r direito e Yaotagens corrospo nàentes 
plina e o rigor de tàes estabolccianonto:S. e 0 go-

1 

ã posição quo elles H:io 1wc11pam. (Crii;am-sc 
Yerno condesceude, abonando- lhes com o que se d111ersos apartes.) . 
llOGSam manter. E111 fac o •las t :i.IJellas que l'egulam a materrn., 

• . . . _ . h· 1 esses m:i.~echaes não podem gozar das vanta-
0 eerv1ço militar entre nos :te :i-se descu- g<ins C!Om qne são gratifica.dos. 

ra.do. 1 Acredita rue11m·o ciuo esta verba n~o ae t<nsta 
Ao § 8° o orador prepõe a reduc~ão da verba , corno se fii;ura, e qu~ apen;i' se pede o 1110.~'l:imo 

'Jllanto aos Yencimen tos do o.j ud:lnte generaL 1 par;:i o gov•J~no estar a.rmado, no caso de pôr 
tenentes generaes e marech:i.es de campo. 1 todos estes rmirechaes, tenentes generaes e 
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l. •1·ig-a.l~ iro;;_ t:m t'ô\mpanhô\, ter pnr,-.. pag-n\-o;, 1 supprimid;i. :i. ~rntitica->ão de u)r.ima11do.q d-1 
como s_1 esanisse~n P-111 cffcctivo se1•1ii;o. 1 •lcsrn.camcntos de mais do '10 pr:~ças. » 

.J us1.dk.ada :'"-'llm "· cmcniln . cham:1. o 01·,~- Os ofliciaos matriculados mi.s duns cscolns 
<lOL' :\ att~1:çao <lo. ~ovcrn~. p:ir:i. "' organ1~ m~litMOS não ~êu_i direito tl gratilkH;ão par:t 
za~~ do c._L.t<lo mo.wr general. lfa no pape. c1•ia(lO o. cunl e so10entc abonada aos officiacs 

-munas t:tlent?S gélTITI'":rc.,,. . ~ os co1·pos :1.1·1·c<>imcntados. Esses c>labc cc1-
po ~ l;ng.ide11·os: mns c1·c que, s1 o sov~r.- mcntos do c!luc~ção tem serventes e cl'i;i!lo~ 
no tn·csse i~o~c3sl\ladc_ de faw1·_ mtn·d1a1• 1.m- pago.~ por oatl'a i·crbn. 
gnd_as1 e chnsuas, n:LO pocle:·1::i. contai• com P eh org:mi7.ação o.ctul'l l1s companhia~ est,10 
motai.e. . _ . . _ com 40 pr:1ças ; n:io póde1n port:>.nto formar de~-
•. ~\. orgamz~çc.o .... ~~upcnor. ~lo n?_~so __ c :s:erc1to tnc:unon~os que nffo scji:1n comroandados pelo 

t ~scn te:sc de~t~ ,,.ande cleioito. \,10-·~ acum~- seu_ c:i.p1tito. O.:lL.o~ cnpitucs jó.. têm a gl'&tifi.
b1~do e,tns ele\ adas .PMcnt_cs sem tom .ir~ res- cii.ç:i.o de oxCt·c1ç 1o; não rm, pois, r<uão 1i:ir:i 

ti.eito <lellus uma <l_:ihlJcr:v;ao e nfin:i.l uns lll\'a - conservar- se a grntiticn~i'io de coinmando dl! 
hd~dos pela acç~o do t~m11C>, outros pelos destacau1cntos de mais de 40 prnças po1· oíü
for1mcntos rcccl.ndos. estao occup:indo estes ciacs q Lic não scjani esses C•»pit;\e9 . E' 1.1ni;\ 
P?Stos sem cntrelaut~ podcr.::a; p1·cstnr os sei·- economia que se fa~. 
v1~os que clclles sno rcqucmlos; porque o.• p, d ~ it (/') 
Jogares clc l>rig:!deiro, de marccl1nl e do tenente ·111en ªao s · ''-, : . . 
general são p:\tentcs a rr .ie cOi'Nls(IOnde certa « R<!duza-_se a V(lroa a qua.nti:-. ~P. •••••• • 
actividadc. i.07$:05~2::>0 votadii pari\ o excrcic10 de 1$Xi. 

--1882 ... Uma lei de rcl'orma,em quo se a tten<\csse con
convenicntemcmte aos interesses clest." classo, 
seria de utilidade, corrigido j .i so S;)bO totlo o 
:i.1·hitrio do governo, porqt10 como mcm~ro ,Ja 
opposiçiio o n:>turalrnentc a\'e$so ao a l'liit1·io 
govcrnament:il, não poderia sug-cri1• uma ii.léa, 
que tt\)U:tesse petig-o rcsult.~nte do arhitl'io 
ministcri:1!, o nfio ap~ovcitassc a uma cl:\sse 
llo re~p eit:wcl como :.> de;;tes cfütinccos servi-
• leres rlo Estado. 

Acredita, porém, que :1lgum:icousa se pode1·i:i 
fazei'. o qnç seria comeniento, po1·r1ac julga 
<1uo o nobre minisl1·0 nüo ti1•:w:i <lo todo asse 
pos~o,.1, a r1ue :\cab~ rlc :ilhulir. nwt.r.•lc on u m 
t.e1·.;o r1uc pos~a 11rcst:11• effec Li ro SC!1·1·i1;0. 

Ao§ !.1° p1·opuo o. $Cg-11in1.e cmc1Hl3 (/~): 
« lfo:luz:i.-so n vcrb:t ;, .-:ur.nli:t de 71'17: 102,;:, 

climinando-sc 7:200~ de i;-ro.tificar;üo :i 20 
chefes de comtnissão de cng-enhari:i, e mais 
-1UG:171.';Jo vnnt:t;:;ons a dirersos otliciaa~ e n1-
prcg-:11los cm couimwucs. em quo i:ercobc111 
vencimentos aspeciacs pelas verbas rQspocti
vas. " 

.A prüpria commiss:.lo da nccôr<lo com o go· 
vcrno achou dispcns..-wcl e cxtraordinaria :i 

gratificação, quase pede pnr:i. 20 chefes do eu
gonh:ui~, e pl'úpoz o. sua elimin~.iic, e si a mi
noria consigna o n<esmo na emenda, é porque 
refere-se ella a propost~, do go1•erno e niío ao 
t1·:i.baHt0 da commis~:"ío . 

O governo pcdCl um augmonto para est..'\ ver
bo., augmento (iue provêm de m~is de 70:000:$ 
pa1•a prcrnios a volun tal'ios e cng~jados, 1•crb:• 
que de 100 :000.) se ele1·a a i.70:000$000. 

Acredita a minori" que esses 100:000s seriio 
su!ficieutc~ paro. os preinios a pagar d,u=ante o 
e:i::e1•cicio; mas, caso sej:i.m insufficientes, como 
t1 verl.>a'cle pre01ioa a voluntarios engajndos fi
gut·a nii. 1•erba geral-Pr:i.ças de ~ret-as sobras 
que n6cessa~iàmentc se dão nos pagamentos 
do pre\ chegal'iio l_lfü'!l css,)s in·omies. 

E' ató p~ccisl nttender :'L naturcr.a desta des
ncz:\. O governo tc1·:i ta:it~' mo.ío~ necessitlad<l 
, \r) chir prcmios, q•ianlc. nais d•)sfalrp1cs hom·c1• 
nas füe irns dl> exercito; e pol' couseq11encia, si 
o frO\'~l'llO p.·ocisnr de muito clinheil'O para pre
rnws, !lchal-o-á nt1. ve1•1Ja d0 prct, que deixn1•:i 
<lc ser despendida nn razão dcs.~cs dcsfalqncs. 

~ito hn, portanto, nccessidllde de CIC<lder ::i 
,-crb:i. votach para o c~crcicio ac tual. 

Quanto :i ,·erb:i pa1·a gralificaç:io a ,·oluntnrios 
e engajados, qua é a 1110.ioi· necessidade que o 
!)O\'Crno v:ii sc1Iti1· desde jã,:i. minoria a m:i.ntém 
int~ct:1.. Reconhece 4uc o exercit-0 está desfal
cado, que ó preci.~ p:·eenchel-o, que a situ&ção 
Jibe1•:il hMita, intimid<l- se cm dar cxecui;:'io ,; 
uov:i. lci ; e a mesma minoria uão deseja quo :i. 
ol:eculem ngor:i., por'lne roceitt que o fo;am com 
desamor, com a.tropello da população, p~r,1nc o . 
espil'ito libe:·al rlâ muito pa;·li q11e/;J1·a1· C!- lou~•i!, 
como >ulgarmente se diz. A illustre com::iis~:'io propüc a. suppress~o de 

c~rt~f ·•uotas de yantagens a clivctsos oflicincs Eruendn M § !2 (IJ) : 
cmprogàdos en. oatr:is cornruissõcs e l)UO s:Io « Re<laza-so a verb:c à quantia de 2.4ü::l:7:JCJ::;. 
pago~ por verba.s diffor~1lte5; n. minoria, porém, vota.d11 po.ra o c~crcido de i S8i-i882, n<io 
nchot1 es~o t1-a.bt1lho mcomplel:o, e para com- ~.ttendida. a elevação ela eto.pa a 550 reis.» 
plet"l-o incluo rn:i.is :i.lgnns offieiaes crn ig-u:tcs ~oss:i. verba. ostti. prO\'ada a g'l'il.ndc cconomi:-. 
circn1nsLanc1ns, 05 qnacs aclrnm-se empregado~ c1nc 1•esultou pal'a o exerci to cl::. roform::. dos 
cm fabricas de polvora, em arscnacs, cm colo- c.orpos de fornecimento e eh crca~fio dos corpos 
nins, orufün om cli\·er;ms est:lbalcdmento;; mili· economicos e de um consdho do compras pnr~ 
t ::.rc~. O orador a.presenta!".> ao Sr. miuist1·0 o o mesmo exercito. 
trabnlho analytico que a. essG rc>pcito se fez, Est:>. ó a dcmonstr.'.l~ão pratica, ci -~lla que 
deixando de o ler a CAruara. para poupar tcimpo. falla, são os algnrismos, niio é a rcthor1ca. 

Emcnd:\ i '"erba i O (lê) : AcrGdito. que est.'I olevaç.ão da etapa é desne
« Rr du7.a-se n yerba :\ quantia da Z.200:88-B, ~ossnrin, sobretudo si o governo voltar ao 

cli01inada n. grnlificr.ç~1o ~1-n. criados aos offi- i systcma a11tigo,r1uc .scm[>re doi:s:<Jn sol>raa nesla 
<'in~s matricubdos nas clnas c~.ola.<> militarc;i o 1 \'P,rha. 

'"· t .-R 



Cfrnara aos Dep<.1aaos - lm!J"esso em 29JU1 /201 5 15:07 - Pêgina 26 ae 27 

Sessà<J em 23 de Maio de 1882 

A emenda. ao § i ;~ é a seg1tintc : Entretanto pede-se verba l.lar:i. despe;i;as com o 
Reduza-se a ...-crbu a quanti:i. de 1 .:~;; : 600$. ignorado. 

eliminando-se :t de 8:0:.>0$.quD de m:iis se pede Tarul>e:n se a.eham nesta verba as despeias 
para fard:unento de 40ú pi-nças inv;ilidas, em com as dilas no\·as colonfos impr12danlemente 
,-ez do 200 . croa•bs, Ch~;>MÚ e lliicuhy, com as quaes tanto 

O 11cdi<lo <lo governo ó par~:UUIDL""'-'W!.+-"s"'-'t=m~d.i.e_p_e.nfildo_,___ ____ ____ ____ _ _ 
400 praças invalidas, tuas nun~a hmll'e alli se- P:1ra o § 22-0br:i.s mílit.~res-o ministerio 
melhante 11u1ner.1. que póde ser h oje de cento e pedr_• a qun ntia de i30:00D,); a commissão reduz 
poucas. lU:i$, concedendo fat'<lamento para 200, est~: pedid'J e a miuot·ia. a reduziu ainda porque 
tem-se concedido para o niaximo. o minis te1·io tem um c;·edito de 100:000$ para 

Quanto a Yerba do§ 17.-Commi~súes rnili\ ·.•- as mosrnas d<ispez:ts, confor me as tabelfas A e 
res, observa 'lªª é este um a :·tig-o em que o no- B anue:.:,:s :\o relatorio. 
bre ministro pôde fazer econolllias, e nii>.1 o Entende q<ie :i reducção ó aconselhada não 
corpo legislati~o, P'-•i-que as comn1i~sões milita.- só pela economi.o. cnmo tarnbem par:\ n;;osobre
res existen>. e si algumas são u teis_ ta:nbcm as carregar o min isterio da guerra com obras 
hl!. de luxo e sem pt·estimo algum. talvez escnsarlas. 

Acha que a verba reduzida :i 60:000$ é m~is Para concertos e rep:iros manterú em toda a 
que sufficienle. porque pela :synopse vê que sua integrid:i.de _as verbas da proposta. Nota 
nesta ,-erba. :1inda nao se clespendeu at~ hoje nella, porêm, proposiçõe~ vagas; :uneaço.s de 
m:i.is que 52:000:)"'()()(] _ olll'as novas, não cogitadas, desconhe cidas do 

Elllenda. ao § 18. -Classes inactiYas (lê) : corpo legial:i.th•o. 
<1Reduz:i. -se a yerba â quantia de 8:36:914-~428. E' assim que, t ratando do maLe~ial rfas obras 

snpprimiudo-se os sol<lo!:I do um marechal do militares rl:i. cõrte vê < eonservnção e reparos 
e:s:ercito ~ uni hrig:Ldeiro fallecidos; a ctapn de de proprioa na.cion:i.es e ou~ros u111 projecto.,, 
fO officiii.es da luta. dl\ independendn em com- Não sabe si este -012tros em prqjecto - se 
missões militares, e i-eduzida n 500 reis a. etapa reíe~·e à conservação e reparos. como parece 

r •• ? QQ Jr"ças 1·nva[i"d IS ntll yn de 400 " pela constituição g ra!Jlui;ttical dP. phr:ue, OU SC pa .. - 1 .. n : ~ ..,i; - ~ 
A suppre~s:to dos veuciinentos Pª''ª offici:tes re~crc a outi·os propt•ios nacionaes em pro-

fa.llecidos como par"' os offic ia~s empreg-ados jeeto. 
80 cm commissões militares não precisa justifica- Em todo o cn.so ped1:-se :000$ paro. estas 

~'ão, tanto inais que a_ commissli.i talllbom :• em pr(\jocto. 
propõe . Xo final t<imhem se diz q•te se faz pr~-

Quanto á reditcç.lio da etapa a 2CIO pra ças re- eiso pn.r:\ despezas imprevist:<s a. sOlllrn" de 
po~ta-s<• ao •ttie "ra.ba do dizer •l · n1\o Sl)l' possi- 2ll:f1Q!)~· lOO. 
vcl conta:· no nt:i.:dwo com mais de 20<! prnçns. Ota . para um niinisterio <{ue tem 1101:1. verba 

Ao § t!) - ,\juda.de custo- propõe a c om- de Eventn:v•s ele :l60:1J00$. n:la sabe o q t1e 
missão a 5ef_minte emend-\: ') lte~ dizei· :\ qu:cn tia de 2;): ·lJ-0$ pa1·:L 1les~czas 

«Reduza- se :t ,.,-,1•ba à ' Jllll nt '.n. de 2.'>:IJOOSOOO.~ imprevistas Si a despcz:i. fôr even t•ial . -~L não 
p • 00 l fôr uma hibliothcca, •pte e u 111 si.irl"iço per-

t•opõc ::>:O -: de diffürcn ça, porq ue no u - 1nanea te, a ,-erba do § Z:l é m:i:s •1ue suffi-
timo ei.:ercicio li•l'iida.do niio se órastou com esta ciente. 
verlm mais de Zl :OOO.-:;tJOO. 

No § 20-Fahric.'lS-, reduz a emenda a quan- A. opposição reduz, portanto, essa verba, sup-
. d '""""' primindo BO contos até qae se s:iiba. em que 

hu e 7 ' i Sv.?'JVO. consistem as taes obras, e dá ao nobre ministro 
Diz q ue o governo pede 6i:i80~, 1nas acha da gu•irra n quantia. de que ca.rece realmente 

a. quantia superior :i.s l!ccessédadcs, porque, so- para as obras ern andamento , reparos, construc
gundo ,.e do relatol"io do ministerio dn :;uorra. ções e conti nuação de algumas obras militares 
não se trata de fab ricar polrora, po rqn.e ha que devem ser levadas a fim. E m ve11, poré111, 
bastante nos deposilos e arsenaes. A propri1\ de 40'J contos, a opposição dá realmente 500 
fabrica da Estrella es~á setn e:tcrcicio apezM contos, porque calcula com os 100 contog do 

·do gra.nda pessoal, que alli se man tem e que à credito solicita-do, f!.inda não votado; mas, que 
e:s:cessivo. o corpo legish.tivo não poderá dei:s:ar de con~ 

E' uma fabrica que se :l.cha, por assim dizer, ceder ao governo porquG represent:i. despews 
a fogo morto, e si a de~peza que se fai co1n necessarias. 
ella é necessaria, a differen ç(\. entre o pedido Tendo assim justificado ~lltnnmiarneute as 
e a. emenda não é /:l'l'ande porque a despezo. emendas que em noxno dos seus amigos teve 
no ultimo exercicio nã.o excedeu de 58:000$000. n honra de envi>'r a mesa. carec ia. a inda. de 

Na \'erb~1 21-PrPsidios e colllni!\s militnres- occupar a tribun:.1 por alg uns instantes afim 
pl'Opõe o o-rador a seguinte emenda (!ê): de considerar O<l tros ass!!mptos relativos ao 

« Reduza-se a verba ã quantia de 100:0:l0$, mi.nisterio da guerrll. e para. os quaes :se 
supprimida l' d~speza corn o;; presidias 3X- ti.cha preparado. Estando, porém, a hora 
tinctos (<J de Sauta Leopoldi.n:i.. pllr avi~o de adiantada e j .ulg-ando ter abusado da :ittonção 
10 de <Março de · 1879) ou ignorados pela re- dos seaG collega5 (w1o apoiados} r eserva. o 
pa.~içw d:. guerra (Jaraquareroa e Sa.nto An- mais que -tinha a. dizer para ouLra ocC<UJião. 
t on10). • 

São os dous presídios de que 0 a.lroa.nak mi- A discussão fi.ca adiada pela hora.. 
Iit.ar do mi nisterio da guerra. nos diz que ignor:i. (1 SR. PRE.SmID--rE dà p:"<n. ordem do l\ia 24 
a. lei de cre:>.ção, a situação e sua org-aniz1tção. de sfaio o seguinte : 
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Sessuo em 24 de Maio de 1882 59 

Continuaçi'io da 2~ di~cussão do orçamento M. 
guerra. 

Discussão uuíca das emendas do senado (pro
j ec to 55 B de 1879 e 24 de 1882.) 
--"~~~-gei-Ms.~ 

Levanta-se a sessão ás 5 horas da tarde. 

ACTA. D,~ 4." Sl!lSSÂO E)! 24 DE )HW DE 1882 

SUml.-\1\IO.-E"""'"''"·'- Rci[Uorimoalo• d·Js Sr;. \":iz 
de JJelJo. 'faun.1r, llla.rtlm fraacL,ca, _.\lmciJ.lL l"'cc:-ucír<t 1 

A11drade Figu~ira. Folicio 1!00 Santos. Crur.. Jose Ma· 
i·ianno;lgnn.cio lt;u·t.ins,-Disc\lr!"O do $r. AtTom;o Pc~ma. 
(mini.s~to LJ.l ~uorra}.-Ono,e,1~ 110 ur.-i. Orr'1.ull1Htu cla 

buorra~ Discurso J.o Sr . ..\ffc:mso Po11ti;l 1111íni:Stro •fa. 
guerr:t.-Praposl:i 1Jc 'i::i.r.ão; Jc f9rças 1ln lm•r1t. Di~

curso <lo Sr. l•\1r1·oir'2 ri.anua. - Uràori1 <lo l?ia Jf.ill';1 ;i.; 

de llaio. 

A's ii horas. feita a chawada, acham-se 
presentes os Srs. Ferreit·a de Mou1·c., :'.falta 
Machado, Ribeiro do ~lenezes, Elasson, J. 
Penido, Gonçalves Ferreira. Josê Mariannõ, 
Silva Maia, G:cntão, Passos Miranda, Antonio 
de Siqueira, Bezerra de Menezes, R:i.tisbona, 
Prado PÜDQntcl, Peretti, João Caetano, Thco
philo, Cruz, BaI"ão da Estancia, Vieira dg A11-
1frade, Mac-Oowell, Uhôa Cintra . .Tu1'encio 
Alves, Camargo, Generoso .l\farques, Vaz de 
Ilfollo, Pompeu, Josê Pompeu, Alft·eti!o Cha\·cs, 
Ildefonso de Araujo; Barão àe G:uahy, Pl'isco 
Pnraiso, Tarquinio de f5ouza. 

C::omparecetn depois da chama.da., os ~rs. 
Alcoforado, Souza Queiroz Filho, Souza Leão, 
Silva Mafr,t1 Afü:mso Penirn, Alvos de .11·aujo, 
Bulhões, Maciel, l"larão de Canindci, Manoel 
C3rlos. Es]ilindola, Rodrigues Peinto. ~lfar
tirn Francisco, ~ldrian@ Pimentel, lgfü\Cio 
Martins, R-OdI"igues Junior, Ribas, Se~·afico, 
Ulysses Vianna, Olympio Valadf"U), Percfra 
Ca!Ji-al, Gomos de Costro, Ah'a1·0 Cantinha, 
Soares, Felicio dos S~ntos. Carneiro da Cunha, 
Rodolpho Dantas, :Sou~c. Ct~rvalho, Candido de 
Oliveira, Henri•(Ue d'Arila, Augusto Fleury, 
T. Henriques, :\Iartim ~·rancisco Filho, Gon
çalves de CaNalho, Escr·aznolle T:tunay, Sin
val, $alustiano. 

Ao meio-dia, achan!l.o-se presentes iO Sr~. 
d~putados, o Sr. presidente abre a sessi1o. 

Comparecem depoi> de aberta. a se~siío os 
Srs. Meton, Ruy Barbosa, Costa Pinto, Fernan
des lie Oliveira. Hemique Marques, Coelho 
C:i.mpos, 2.fanoel Portelb, F. Be1is:i.rio, Crur. 
()ouvêa, l?erreira Vi:i.unr., Carvalho Rczende, 
Rego Barros, .llmeida e Oliveira, Lourenço de 
Albuquer•JUC, Almeíd:1. No~ueira, Fdisl;erto, 

. Andrad.e .... Fig:llcira. Sihiano .Br"n.dão, L"ima 
Duarte, Francisco Sodré, Amaro Bezerra, Ab e-

reirn, Antonio Pinto, Barão àe Auadia, Barão 
de Araqagy, Carl@s AJonso. Castello Branco, 
Duque-EsL~ad.a Teheira, Moreira de Barros, 
?flontandon, Paulino de Souza, ltodt•igues Lima, 
e Franklin Doria. 

. ·- - ---.- ·---· ·--~ ·- ~---------· . .__._ 

F;;lt~rn sem cousa p<>rticipada, os Srs. 
Ar:i11jo Pinho, Al'istides $pinola, Barão orla. 
Leopoldina,-Di"na, Joaquim To.vares, Lacerda 
·wernock, Vianna Yaz e Z:una.. 

E" lida, posta em discussão e approvada. a 
acta de 23 de :'.faio corrente . 

O SR. i• SEcrrEuRro d:i. conta do scglli1lte 

EXPEDIENTE 

Officios: 

Do ministerio àos negocios do Í111pel'io, de 22 
uo Maio corrente, 1·en1ettcndo o reqilerimento 
com inforinações Qlll que o Dr. Carlos Antonio de 
Pa.ula Costa, bibliothecario da faculdade de me
decin~ do Rio de Jo.neiro pede serem seus ven
cimentos equiparados aos do bibliothecario da 
bibliotheca. nacion(l.l.-A quem fez a re(1uisição. 

Do mesmo mioistel'io, e de igual data, Lrans
mittindo o ofiici 1 do presidente. d;i. provincia 
do Rio •le Janeiro, do 15 do corrente Jnez, pede 
que seja. habilitado a sii.tisfazer a mesmu. requi
sição nelle contida, enviu.ndo-se os documentos 
a que o officic se refore.-S:i.tisfaça-sc. 

Do Lnesmo mini~torio, da mes<Uil. da.la, re
mettendo por copia o otl\Cio do pre;;idente d<' 
provinciade Sergipe o documentos, que o acom
panharam, rehti1•os .í. auspensão do vorea.dor 
dt\ c:imara municipal de S,1nto Amaro, Fmn
cisco .losó Tra.yassos.-A rittem foi :i. reqni
sição, 

Do ministe~io dos negocios d:i. justi<;.a, de 
24 de Maio corrente, pedindo designaçiio t!e dia 
e hora para !eitu1·a. ds rehtorio dri. repartição a. 
se11 cnrg-o .-;.,farca-se o di:i. 26 do correete, :i 
1 hora d" tarfle. 

Do ministerio elos negocios da guerra, de 
20 do corrente. pedindo dia e hot"a afim deapre
senta.r á c:i.mo.i·a a proposta de ti~ação de forças 
de terl'a pn.ru. o anno financeiro de iSS3-iS84. 
-llfarca-se o dia 24 á. 1 hora da. Lat·de. 

Do Sr. 2» secretario do senado, de 23 de 
llfaio corrente, par~icipando que c©nstou ao se
nado pol' officio de 20 do corrente mez, g ue Sua 
llfagestade o Imrerador se •ligno11 sancciona r @ 

decreto da assembléa geral fixando as forças de 
terra para IJ anuo financeiro de 1882-1883.
lnteirada. 

Do mesmo Sr. 2° secretu.rio e da mesrn~ dat<i. 
comrnunicando ter eonsti1 lo ao senado, por of.:. 
ncio de 1.9 do cort•ente mez, que Su1t ;\fagestade 
o Imperador se dignou s~n~cion~t a resoluç1io 
da a$semb!Qa geral q1<1e autoriza o go~erao a 
conceder ao couferonte da alfandeg~ do Rio de 
Janeiro, .Jo~é Ribeiro da Cunha. um anno d;:: 
hce1rça ·como respoctivo ordenado.-lnteirada, · · 

lardo de Britto", Pereira. da Silva, Barão d>i Requerimentos: 
Villa da Barra, Geminianv, Affonso Celso J u- De João Virg-iliM ãa TI"i ndade pedindo seja-
mor, Leopoldo Cunha. l lhe concedido fazer exame do i 0 anno do curso 

Faltam com causa participada, os Srs. An- juridico ti!e S. P:i.ul~, depois oie mostrar-se ha
dré P'leury, Accioli de Azevedo, Almeifia Pe- i bilitado em geometria e àe haver p:1go as re-
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~pediv't~ taxas~ü.tilalr.icub.-A' co11mü,;"";º <lo 1 com n.. g;wa_utia dojmo~ aco1~st1'.t1c;;ilo <lc Ullla 
rnstrn·~~;w pul.Jhca. c;;tt·nd;i. de te1 :·o e.a c:\1.h r1·onn .. ,u. 

De Antonio d8 Aleatitam Fonsec,,. Guimnr:"ies, , .1.. c~tcn$:1o do tronco rla vi:i-fe1·rcn.. prnjectad•t 
cx-fomcccr.lor <lc g-oneros ti cxpecli,iio .íe :\[ato \ 6 c:i.kub:!a c"1 111 kilomr:Lros de i\rac:\jú a 
Gro.'i30, dur:tn l0 a guerra do P.u·:'lg-uay, 1ctliu~~ Sirnão Dit:s e o i·ani:·cJ ;,, Capclia, 1mrtiudo <lc 
i11dernJ1izaç:10 ele hrg ~ r .JUlZOS que sol h;u~ L~L'.\Ilg'Ci?"'~- C;i\ vil kilomctrcs. Tcr:.i, portanto, 
-:\..'~ cammissões de fazcud;i> e ~O\lt.'\S. 117 t kilo,nclrvs ?~7:1_e~tr:L<h,r1ue_ ?CLTÍr~ <lir~ct,l-

E" lido e Yai a iw.primir 0 ~c~·uiiitc 1 mént? :tos ~~u1~1ctp_:os de_ ·h-~c;l_J u .. L_ar:u~g-cu·as, 
~ , lhbaiana, Srnw . .i Di:is, ,ll~ronn, Divina F «stora, 

l > i Ro~ario~ J::n,).;il"'n.~u!.1;~ e Ca1;clht. o:n :81..':l~zi,i1e. roj1Jclú - -
São 1::1mbcm brmeficía<los llrox.imamonte os ulU-

:-:. 1.1 A-1882 aicipios tlc La1prto, Dür1.;s o P1·oprià 11:1 1t1csn1,, 
pro.-incia, alc:n <lo tlc Gere ,noa1Jo na H;i.hia. 

:~·' s"E~S:i.'J Di>ct·sos oulros s;fo m••is iwnokunentc iuterc-~
sados . 

. i. commi$SÜO ll.c commeráo. ilHlu~ll'ia o .wto;; A popub.~r.o so~v[{h pob linh,i principitl º'"' 
CX<\!U.inou o projeclo de lei n.· 14, offe1·~ddo na estimada cttl 1S7Z cm 1:3G.2GO halJitan Lcs e " 
s~ssfio pas;;ndii, cm S de Fove;·eiro, pelo~ Srs. do r:un:-1 em G;).3:)() 01.1 ZOLG~?í M todo. Ot\ 
<lúpul>ülos Prado Pimentel e ot1tro:>. :\tllo•·i- o.iudn Zi0.000 hqjo, tornando o acc:-csçÍ1n.o tlc 
z~.nuo o go\·.;rno a conce<let· garanti.i de jaros 0,33 elll iO anno~. 
(1e í ",'• sol)J'C o capita[ nece5sario :i. constmc~ão Co111.a:11-sB 1 i2 engenho> 1le ;\ssuwt· e G2 <lc 
do uma. cstradl\ de forro fü\ provinci:i. tlc Sei·- :ilgodão no \i·onco, o :?80 ele assuc.1r cow 15 de 
gipe. aigudão üo rn.rnnL 

Pa1·a iuclhor oonhot:imento do &ssumpio pedit1 A exl1ortacão ~ü Llc assucar pelo pol'lo uo 
esclarecimento• M governo, que infot'!ll.ou-:i. Ar~c:1jtt ~sccndoa a :?.500.000 arr0b,is cm 
com o officio <l<l 3 do 1\faio do co:·rentc r.nno, 1880-iSSI. 
assi~nado pelo nlinist~o da agricultui·'1.. Diz e -~ i :1dust1·i,l pastoril e a cultur:1 dos ceí·eaes 
a'D\·crno: já exislcnles av1ilt:.rüo sem <lu,·id~ t!c~fo que 
- Quo ainda nada resoh·cu sobre a qu~slão,por hotffel" fac!litb.l<! e ]J c.!·,'.l:çY..~de transpOl'tes. 
prender-se ella :i garantia ele jurQs, (jllC não At·_;amc!1l:inr.IJ coai c.>lcs dad.1s, r,1cil é d•) 
pude sel'C:oncedi<l:i.cni conse(;uencia<lo achr.r-so m,)11sL1-.1t• '1uc ~ i·cn<h li•\ttitb eh estrada ac·:c 
c~3·0Lado o c1·edito ckstiaado a e~~c fim pola lei sCi' on:a,b 110 pr~>t.Htlc Cil> mais de 4 •/0 , satis
H. 2451), de 24 ík Setcmb;u rio 1873. Jh:allllO fa;~1Jndo u~>ita '' oxig•rnch rl.t ld cit~vla. 
1·c~e1-vado o t'.tl.l<lo c..;:ísl~11Lc l''""' a ~ou~lntc-;ão ll. 2-1~>\.I. 
<la estrada de fon•o .1,. \"idot·ia (1 N:1Li1-i•.hu.k t.:1.•ni'.>, por1;111. u ;:u1·eJ'no·infonu:1 •\LLC adia-se 
(Espirito Sanlo), ]l«l'<l a qual j:'• lrn pro;10:;'.as impo:;~ihili t a·l11 ilo atte11dc1· :..o justo i·~cbmo rla 
pcll<le nles. d~ dccis:"(o. 1 p1·01·inci:i ,\ ,~ Sergipe. p:or :\ch:u·-sc CS;;!'Otadu l) 

Que Ha•.la ha :t rhjcclnr COHL!''' o lr;,.;atlo ill- çr~·fü 1J n:Í1! 1'l:11l~ :i l~i H. 24:JO de :!-1 tlc Sctc:11-
•licado no projccto o :•li:\s nconselh:..do PM' opi- 1;rn dv !Xi:l. e :t 1.1,muubs:io t!c p;\t·c~er 't'to 'L 
1tiücs com(l<lt~utcs tb. pl'O\'Íncb 11c Scr<:i:lc e c:trna·•;. •lo:> 1kpula·los ini.~ic Utna lei, suppri1;<\., 
de pi•ofissiou .. es, COlll10 eousln do rcl,ttorio dei cu- ossa hwuuil. 
gcnhoiN> f. A, Pimenl:t lhtono, onde se tlcham Confot·rn• :" i11ftn'"1ar·i:íc; ,!J go,·crno '"l!'t'cc 
<1.S inform:-.~~e~ Cjl\C o !>O,-erno tCl'll collü1lo. c:.-:cssivo o j111··• ;:-:ii:.11;Li•lo pelo projc/to. A 

Finn.lmcnLc ~uc a ta:1::t dei º}n Jiai•a g-aranlia commiss io prn 1iiic sn•t 1·ctlu~ç:10. 
,Josju1·0~ <lo c:lpÍl.'lt p:irocc c:ccessirn. porc1uanlo To:n clla L:unl1C:tt adJp~ido onlr.i. provic!unci:i 
j.< lctit o governo obticlo a re,lucçilo ;\ () ".:0 nos q11e p~rc~c-lh.e yan~o..Jos;> ncslas concossõcs: ;i. 

ultimos contr:itos de con-;tl'Ucç11-0 e na concur- d:J.11sub do res~:it•) clotlas pelo Estado e a dc-
1·cnci~, :iliel'La ultín1am€nlc par:t a c~lruJ;c elo. t-0t·min:i.i:ão do rn,1do por que se farei essa opel'a
Viúl~fr:i. hc.uve mesmo pt·oposta de 5 F~ º:•· ção. quarnlo comicr aos intcrcssc3 ptllJlicos. 

Rstudl'-n<lo o !'úlalorio do mencionado eng-e- Comrjl~:tnto nos~o cst1d:J fiuancciro não pcmütta 
nheiro Pimellla Br.wno e out;•os d0<:ll'''1~11los t:th'e~ U!'mar j,; o sy~!.ema tle t0rnaL' o Estndo 
concernente~ C1ê as2t11npto, bc:n como"~ inf0:·- J?l'Opl'ietado da~ yiJs for1·cas de co1·ta impc•·
w1:içues o calc11los <lo Cll.~·~nheiro 111. de llfon- t:i.ncia, o que som duvida conr;ult:ll'ia woll101· a 
<1onço. Guimarãe~, n~rific~tt :t ,·oum1issão quo uti!itb.d,, public:i, o de intniliva conrnniencia 
~;cri:;·ip_,, eom t<llt:.< popuh";'~'J <lü 227 ,()lj'.) lt,;l,i- on\ ~01,CC'"siks dest" ul'tfo:u :i particnhlrc~ dci:.:nr 
1 antes (cm 1oi2) o uum supel'ficic de i.:36V <tl.i~rla " cull':ich< p:H':t :tqnelb tr:111sCo1"1n:11;iio 
1oguas quadradas, tem um commcl·cio de longo ccono1ni,::i.. 
·~nrrn e iillol'pro\·iucial nvaliado no periodo Con.t c!foi•o a jnst·J. c:ügcnci'' de um jnl'o 
de 1876-iBJi a iSi'J-1880 cm _8.058:0008, otev"uo pnJ. o cJpi t;il p:1rticub.r 0111preg·:ldo 
~uperio1• aos d,15 provindas do Cearã, cio Rio nestas t:rnpNZ:l~ cnL1•a em coniliclo niuiLas 
<;-i·aurlc rlo Xol'te_ P.uahyh!t, F:spii·ito ::>anto. vcz~s com a nocc»sid:\do a~ b:ii,;_;t~ :is lal'\fa$ 
P(l1'(1 n:i. Sn. n tn. e~ th:i6na e rmtrns n.o mesmo .ri;u:.i_ ç_ci·to> .gciLe~os_ d'° .pro<luc4'à') .·<le-pl'olon·g.'I.-.. 
trieunio:· :;cn 1<T· a densidatlc de sü:i. populaçiio l mcnto dos troncos, constrnoc::io <le i•aniaes, crn
~·<pc_·ior n.. Lotl:ts msa.s, cxceplo o Cc:tl'ã e. :i. P:t- zn..rnento do outrc.s vbs fcr,•oas,~lcsm1''0h·imento 
'"~hyh'.l., de n:i,'e3·rtção tlurbl e eorn ns sol11çiJcs m.iis 

E', pm·t:i.nto, do justiça cp1u (• p~o.-incí:i. de com·enientes do mui tos outros problcn1as rlo 
S<:'t'gipc scjain concedidos os favores do que econ0mia socia.l. 
gozam outras c princí 1Ll.lmcnte o dect·etado pela 1 O Est:tlh <le1·c (lltendci· :i considc:-a~ucs J.10li~ 
t~i f"ita(li'·· fJlle .-...1.1t-0ríiott o "º"-~rno 11, <1.u~li~tr ~ ti 1 .. ;1~ i:.1 ;i.~,i1i11i~ l taliv~ 1s rn;1b eJ~Yt~rl;1:.; ,-Jo ~{rtc 

1 -
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,) _sín'lples e Ílltrnc:1i;-,to ret 1clim~nto c.fo um. cn- ~ 
pttal, que lho t·c\·crtc ali:i.~ no a>t!!'ll•jnto d 1 
imposiç:1u 1ielo maiot· chs1)11Yold:1\enl•1 cl:l. r i
quezn pub!ic;i e p1·incip:tla1eri te <l:i~ in rh1; tt· i.\s 
:"J.gt•icolas tKo dcpcn'.lentcs d::t felieit!ado fli.;S 
lnrns,1ortos . Conlll licm disse mn c::<Jnomisti\. 
l'jt1::111<lc M estra<l11s elo fon-.1 perlenc~:n t\O Es : 
t<\do, p:ll'a julgai• de snas Yan~:i~·ens nt'b se 
•leve indagai· qu,1l o 1•cmlimcnto e~hil.il1lo po~· 
seus \Jahnços, mas sim qual n utilithdo l' !'~S
lada por clbs . Pni·~. esse fim pode o s·o\·crno 
aH~n<i;il-a~, ou p1::1:_1cn!· ' l':ld quer 01;t1·~\ opo
J':l\~ao con! :is con<hçuos l}la1s t'O.il rof!I&l~ te~ r~o 
intei·csso )'t:hl'ico·. 

Concl:tc.:.. coknnis~to, offorcce1i.dv o s..;~uint 1:: 
substituti..-o : 

;··'.!i:r.o il·? .·l1:úu11~c;·'Jgc.-J. Ponipct.~-- l~G
r!,·,:.nuJs JHJt ~ o,·. - A )i!·oain Pint·o4- .. .t;·,,. ,_,J~ 
l'iiilro .- 1·1· . Jlc! on .- 1'/;oma= Pompc1~ d<! 
Sot~ =" fi1·ci:;it .- l'.-it~o P«miso.- I ldcfoaso 
t!1: ,1,\mjo. -A;;!o;iio Ccinieii'o cfo Roclw.
Jog"J.airn. 1\cv .~c;·es .- .. 1. l~odi '1~9tws· Li·mtt4-
.J • • 1 . d~ Soii·oc~. -.H,:o(wa<lo Jtmioi·.-/Janio 
do Gtwhy . -.-tmo.;·o B e.::e1·;·11.-J[,,.;·t im. F;·cm· 
ci$c:o J wiio1'. 

\ '<1.i a i111p:imil' o segHí n\c 

1-'arcc.:r 

1&32.-:\. i\)-1 

l\·ojecto tl~ lei 1'r·c 1 ca ~:,;o :lc Jaaqui ,n 3I i9ucl da C<!í!lm Jlfrc! 

.\.. nssmnull:!\ gcra.l lcg-i:;lativn re~úhc : 1 .\ CCC1111i,são <l<l commcrcio,i11dustri'1. e :wlo.:;, 
' i E' · · 1 ! tc!11lo e ·:·uumvl;J o 1·cq11er•1" " ~nto de 1" ! 

Al't. • o " ::at-Ol'! Y.a< O O 2'<1"<' 1'!~0 " <:011 tl':t l.,tr 1 ·"l>" .1 d.: 1 '. . .. . u•'· ". C e 
" con~lrucção de mn:-. cs~~ad" ue fori·o de 11111) ;-_ ',1 , ~ .''~ª.~·' ll'.~1 "h&,~el .• d" Cunh:i. l'II1r ;\. 
m<.'tm ele bitola. 1m in·oviucir. ele ...:o:·c·ipe . . uL,~~':\l ._l.L 111 " · 1 1l C1..'\ do L,tolliande,em o qual 

~ v • so mz Iõl"C" lOl' de un" nt cl · d partindo à:i. e ida.de de ,\rac:>j li n lôi'L!li n:11ulo 1 . • ' ' u . «u• a un:i. e n1e>tor-
:l:>. vifüt de Simão Di;is, com n111 rnm:d G:n· i·e l "º:;iwuo, e yccle, pai: fal!;L :le mciol', que lhe 
:i cld::1dc de L.'\rarog-cira·. e :i . .-ill:i. c.!:i. Ca~elh, 5~J.:~ai ~unce.~ tr~:s, ~ucd:nntc, con~liç_ões q11e _lhe 
conMdcr.do priYilogiu L : ar:rn Lia de j Ltl'~S elo 5~1 •10 111?P0·· 1~- , o~ mcrns P~~ umar-1os de pul- ii 
5 a G oi" so!Jl'l') o ~.p it;il no,Qs~·n·io "llº se•·:\ l ~111 pr:it.ic:\; :i.llog.rndo, ]>Orem, quQ 11110 podo 
t1~tCl'l1.l:in;;tdo poi.~ c~~lmlo.s clcficitiros o 'a1~pi•ovado ~P·:~fi· .~ate~t:·' .~5 ,.~;tt:t.~c-ns do sou in,:eu ~o. 'lU-O 
JiCllJ ~oremo. e ·1 ·~'.;<lo.:'.~.' .. "'°I·"º cl., <i,;: ~ sem o :iu:c1lio elo 

~\.t·L ~2.o A ~·~r!:.nl i ~t (lo j ~il'OS ~hu.t i·~~ ~~t.,i. ~~:J i :tr: t~lcO~ ,L~l'::"! z~uto ou .crnLril (!U;t.lqtrC i" cous:j, 
aJH)t>S '·' 0 pri,·ilc:,:-io .:L·~ \JO ;rnno~.' ,. ~: ~01:1u1'.~s~o ·•c ~ so_.ª:L. u:1possibilicl:ttlc do t1:,1· 

li.rl. :J. u U ;:;·oremo '>ü•l ~:· ,\ •k8al•:u11riar ;L i .\.,C,c . t·d.i ausc.ici,\ ,Lli oolul<• <lo conhcc.1-
c.;L!'~ .. v.i~t, clunnali<liJ-~ ~ aü lrlu.:11iHlo puh1lco : tn ~nto <.~O t1:i•: l1l'dcw.lc u s·.q>pllc~ tll~~ \: p:,r 
~ 1. 1• Dcl'l1i~ 110 "15 nnno~ a ;.;oat u· 1:~i. ~ 11 :i 1.!0ll~0 •til1~!lt.:l:'i. (lo ª.Ic.a ni.:C 1Prn. lê l' l\l. o ~luxili\·, 

in~t 11 r~t1l':t c:a'J p~~!::·~u.nfo cm dinhch•t.> 011 Lilttlo~ fH!C~ll~.ltt· ~.'. 1 · 1~~~ _sohell:i; ú :1.!-1~111 1 l! tfo P•~1· c 1.·~~· 
ele tl~·i·"lu .. putLlc:~ o ~:a.pi lal ctnp~·c g-:..·i~1o~ \:;.d,'. .l.. <'1t'1

: 
5 t~.1~1 i:·ith.! t c:·t ~h ~~ prctcn~~n <lu Sl~ppli~~llll:. 

J,,,.1 .. 1 "'' J.'l'"' ,i,, .. ~1 mn tiu . :;~;Lt '.hs <" :ilH;~ · 1ssui!s mi! 1? ~k )fa10 ol•l 18S'!, 
·" . - f,,11·,,., 1fo (,, •af1y - 1• ·Ir.,.. ,1 · ~-(, ., ... s ,, :· Deru1s t10 11···1··u ~ · · .. i ,·r1•· u1 1~t ou • . • (.; l V "·' • . ~h· v.'t. 

·~nr1.:~~ ·;·Ü clL" i.ü.r di~r•en~(·\ii, l~;g-:l.~~?u~~1:~ l~l·a:a - l-' . JJ.: li ~·;: ,·io. 
do § l· 1 uu1 L'-:tpital (' .1r;·üsp:nl\IC11 lc :l 1uêll l:i E' 11.lu e l"ChiOHi~1u ~i t'·•J IJHui~::=ilt• dv ohr.1b o 
:l111;.:w t •1:c. r01tt l•1 li1.11 ti~:~ ti" .nili tno 1p1i!hjllCll nio sc~·uiul:: 
<; a. ,ju~·o f1.; twl tl •J •l:~ :~::n•o.1.nl •:: . . .. 

.. \ ri. -t. " Ro,·o~p1:-~c :lsd1~po~1.;1;CS <.:lU c?t>ll· 
l'.·;1.~; .. , 1 

$:1 l" <i:i,; <:u111 1.;i~vé:: J:.i c":,1::r:\ do;; tlo\1ll· 
~=l" <H. :. t.. e .\ nw f e, 1t ~:..,-r·e .1cio_ to:; ::)an- .\ :1S$Clll1,1e~\ gca·.-J lcgisl~tliv~ resolve: I ] '>3 l 'Í • ] ' il'') r [' ' l ' 1 
t 1.~.- V'.lrt7.lj d·1 a~~'"' :J·-F· n,,li.s~;·1 0.. . . , . 

. ·\l'lo~o tllll<:O. !• 1c;\ o .~IJ\'Ol'llO :<UlC>i'i7-'lC10 :\ 
l8Q1 - 188·~ .- :; _ 14 CIJllCtdcr a g-.i1-.1nti:.:. tlc juros elo G •;n, por 20 

_ l :inaos, .~obre o capit:il niaximo do 6. UOG:OOO.'; ii 
i ·' i'F.So_\O compo.nl li,\ :\logy:H1~., de osli:o.da cfo ferro, 'nii 

p;·o1'iJll:i ~: elo S. Pcrnlo, P"'''' prolongnr 11. sua 
c~tr:ulu •k: faro do poiLto m:.iis convonientc :üé 
:i UtHrgo;u o.>i.,uonfa do Rio Gmndo, cm <liroc<;'<iO 
:i. cicl~ll~ ele l'. l>ei-.1b,t, toc:tPdo no dito rio ao 
ponto 1:1:üs pro:s:imo ::1 cst:\ ~.id:ide . 

,n .· .,)1.."'•.: l () 

.\:·I . 1 .. .,, l.r ~•Utul'i1..:ulu V g·o\' CrJl;J :..i ... ~IJlli.:C• 
d\!L~ .~'':\i'anli a. d:) ,jut'0:-5 ató 7 u/,J ~ó1l'0 o Ctipi tai 
ncccss:.1rio à c1.rn3ll·i.~c· r·~~o tlc uu1~i. e~tl·ntl•~ clc 
f1) 1"L"u 11;\ p1' 1)\'Ü1 r: i ~. de $01·.;ipc~ p~rlin r{o d~ ci
tl:iclê ri<: A;'.1c:1jú .~ t•:i:·;nit1,\nc1 . .i n:~ \'ill:t ..!e Si- 1 

lü:'.i:t) Dj:i_s, c{im u:n r<.l.mal cn tr~ :\ ci1l:tclu <l~~ I 
Lo.r:\'lê'<!ll'RS e n. nlla da C:>pcll:\ • 
.. A:·t .- . 2 :" ··Rc\'Of.'CtllFS!l"--:llr-dis;iosi•;vcs·-('1tl_ll, 
('( n t. r:u·10. 

$ . N.. - Sa.fo dns sr>süo:i d:. .:nm:>m do~ <l~- i 
pulauns, ti ele Fcrc~eiro de i&l:!.- P,-u.d J 
I'imc • t~l.-J. L. Cve!íioc · Campos. - Bw ·ifo 
ela E sla11ci<'!.. -Gc»•initrno B . O. Gues .
Bai'Clo tfo .l;wJio.. - llil.reiro de 3IcH~;;-.•s.
l)r. T . . E. H.q•t:~· ?fJf,L-Jí 'Yti,,t;f. C~trl~$ .-L.J 1' .... 

S:\ltt d~s &e5sil?s ?a Ct\mm·a <l0s Srs. dopu
t1\th1 ~.-~ H .. - [i/h~a c;tl!!l'a.- /rJitO C,cClailO . 
- Jfolt(l Jlnchllllo.- Escra.qnoll.c T mrnay.- : 
Al 1;:.f~ ,~J. ;~ I 'cí·ei-,·a. - T !UJm re~ l'onipcte . -Jl co·
t im. J 1milJ1'. - ,tfroi1so Cclso.Jun•o.-.- .Vie ira 
1l~ :i>lf/;·adc.- Olyin)lio VaUarlcio.- Jocio J>c-
11ido.- fl1m7o de Ca;i;mlc.- 'V. rfo .llcHo.
Bu.-rTo 1fo \-"ilia dei llm-;·a.- Ca;·ca/.110 Rc;cnr/c. 
- :\Jmcida A'o1J11c:1·0.- Co.<ta Pirito.-Leo
J!Oldo ele Bi•l!iüc•. - So-ii:a Qttcfro: Filho. 
- L. Aql'f.,i;·do d.,; lJ.-ito. - R[ a;·tim Fn:m-
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(") 
l- Sessão em 2-l de .:v!nio de 1882 

E' lida n seguinte 

lnldrpelttç<iO 

Peço diil- e hora para. io terpelar o Sr . mi
nislro do imperio si o goyerno está. disposto a 
perroittir que a r,'Q·11panhia inc01·i>0rad:; P~.ra 
al.l[l.stecer de carnes ve:·des ll men;:Ldo cto RecLre. 
encete as su;1s opera~-Oes a i > d.e Junho pr•>:d
mo, nntes de serem os seus estatntos appmYa
dos polo ,t:O\'et•no imper ial , e de se" ella :tuto
r iiado a funccionar . 

Rio 23 de i\faio de 1882.- A.nclradc Fi-
gucii·a. 

O Sn. PnESIDE~TE dcci[l.ra (Jne em tempo se 
marcnr:i. dia e hor:i. , 

E' licfa a se~uint.e 

IndicaçiZo 

"Indico quo a canrnrn conl'ido aos Srs . nn
nistros da marinha e ela guerra a cumprir com 
a disposição do :lrl. i4 d,\ lei de :31 de outubro 
de i 8'.35, apresentando :>.s pr<>post.as de füm.ção 
das forç.as de mar e terra pa.ra o a.nnu financeiro 
de 1883 a 1884, visto o n;\o ternm feito no prazo 
mares.do na mesrna lei_ " 

« S. R. Sala das sessões, 23 de maio de iS82. 
-Ignacio 11!art ins.• 

: empreza como esta, \'alli;.1.gens (jue se !icham 
· ex.,racbs n:i. luminooa expo8iç:io constante d.
. ll!iaha i·et>1·esen La~füJ. 

P,ircce-me <1ue sendo este um assumpto de 
snmma imporb:icia, nilo deixar'i o mesmo de 
merece r " considera~:ão da canittrt\. 

Liinito-me. pois, a mandar :í. mesn :i. petição 
para que V. Ex. se dig ne encauiinhal-tt :i. res
pocliva com .. 1issão ; e :1 esta ouso pedir <111 r. , 
com a promptidão possi\'el, dê o seu pn.recei• a 
rGspei to. 

Ilhas. e Exms. Srs . pre~idente e mai~ dig
nissimos repr e5entantes da nação. 

Os abaixo assignados vem perant.o esta an
g.1s t.a camat'a implorar do poclor legislati,•o 
<iuxilios q uc os habilitem a le>ar a cífeico a 
iden que conceber:1m de desenvolver no paiz a 
industt•i:. pastor il de o;·elhas e a exportação do 
l~, como meio de al!ti\•ar energicament~ a'> 
rendas dll C:stado e o. riqugza publ ica.. 

Estti na conseienci9. de todos o apreço em que 
silo tidos os rebanhos desde a mais remota an ti
guidade . Os patrinrchas, g regos, romano~ e 
peo•sas não ligar .i.m a este assumpto menor 111-
teresse do que ns nl\ções niodernns. Parece, 
entretanto, fJUC, com o desonvolvimento da ci-

o Sr. Vaz de ~.Iello :-Pedi a pn- vilisação em Europa, a qu~tão crescel1 em in
lana. p:u·a rnand,\r à 1ues ' tun ro,iuerinH:nto, teresse e despertou em toda pat·te o c$tudo e n 
cm que o Ur . NominatQ .José de Sour.n Lima o in terre nç.àtl do~ poderes pnblicos. 
Felix Schimidt,pedem a.o pocler legislativo a vo- Na Saxonia, o eleitor J.ug usto F l'edet·ico I II 
tação de um credito da quantia de 30:000$ fez altas dil igonc.Í!1-S para obter 30(} rezes me
ann imcs e p<>r pl'azo não excedente :i. 10 :<nuos, rin;is hespanholns, de cuja wetade formou a ce
q ue habilite o governo a contratar com os 1nes- lebre g-mnja. eleitor:i.l. distribuindo :1s cle!llais 
inos o estabelecimento ue uitla l+ranja para a entre ar1uelles da seus subditos que m :\Í3 se 
crú:\çli.o de O\·clh:\s. obrigando-se o~ p1·oten- distinguirnn n os trabalhos agriculas. E com a 
dent'36 a mout:u· no paiz :ilém da referic\;i Gran,i:1 fwtdaçilo des\:\ i 11d!1slria põdc aciueUe illustrtulo 
u 111a t\.gCncia p~rtc ;1 introducçli.c dos mcrinos principa s:i.h·ar de apuros seu tncsottro e dtJixnr 
peb tempo ·do contr:\to . Como medida comp!c- 1.m1a incxg-otavel fonte de riqucr.;i. :\seus s11b
mcnt:t!· compro111ottcm-se o~ petiricm:i.rills :i. ditos. 
fazer prop:1g11nda soiJre a •ttilida.•le d:i croaç1ío 'Na Prnssi:i.. o ;;:·ande Frcde1·ico cm dsta das 
da. ovolh<i, instruindo os 1:wradores sobre as Yn.n L:\(!'en~ colhid:i.s n~. S:ixoni:i com a intro
Ya.ntagens dest.3. industria, por meio de circu- d·1cç:(, do;; mcl'inc>s. prestou muita ü tenç.i:io li 
lares, librotos etc . ; comp•·omellen<lo-se igú:i.l- agricul~ura . 111and><n<l1J liusc.•r :i Hespanha 
meutc a pro,·oca.r e pro1novel' a importa\.ão da granfle numoro de scmentaes que, aclimatados 
lã e pelles, emprega.ndo neste gencro de nego- a cuidadosamente criados, det•am origem aos 
cio um capital DÃ·'> inferior a !00:01)0$000. im1uensos relmr.hus, cuja l il riYalisa nos mer-

Col\lo medida dn intere8se geral e que deve cgdos d~ Europa com a dos rnerin0s 11ascidos no 
influir no desenvolvimento rapido da industr in oolo hespanhol. 
pastoril e a.u:tilhr o successo da em13rez:i. a que N11 Huug~i:i. foi '1evido à influencia dn. grande 
se propoem, lembram a can \•enienci<> de abol ir- rainha ~I:d:i Thereza. que se obtC\'C da Hcs
se por algu:u tempo o imposto sobre a lã. 011 panha um robanho de :l2.'J rezes rnerinas, '!UC 
quando menos !'ednzil-o desde ja a um oo.aximo for:i.rn i•ceehidas. e tratado.s na Co.ban ~ Real de 
não e~cedente a 3 °/0 ; 3 concessiio, line d·~ di- ~fo·,1p!Jil e d<:pois tlistribuidas {, S(ms subdit0s . 
r eitos e fret<is uas est·adas rte ferro do estado. ;\ G$.<;;t. wlgusta pr inceza deve l1oje :> Hun~ria 
da importllção e in ternação do; carneiros, ú1~ sll:~ 1•iquez:\ pastoril, quo constituo o principal 
zendo-se C•Xt<msivo igual f:wor ao 1n:ltcri:LI das ramo de seu grande commercio de expor
fabriea$ de tecidos; a creac;ão de premios aos l:\\:1o. 
lavr;1dorcs e o. isenç:1o p:wn. o~ me~mos d' sen·i- '.lia ,\11stri:1 pl'npri:unento <li t:I os primoiros 
ço niilitar; c1inal111ente g':Lr:mtir-se nas Gstt•ad~~ mcrin1J~ f.,r:un import:1dos por ordem <lo l u1pe
do Est.:ldo uu1 frete min'imo ,;, lã prr)vinda de rad1ir .lo•i• ll . o rn:.is t.-irclc cm m:Lior numcr,; 
grandes dis tancias. por <miem de Frnnci,•:o L reeebidos e tratados 

Podia, Sr. prcsidon to. Ler solicil:Ldo oh ~a- ui• <.'e!ol>rc Gran,:0. h!l[l0rial de !hlitr., de onde 
mara a coucc,siio d~ urgonciit para f~ndamen- sahira1n os ca.sti~.os 'l' 'c em pouco~ :innos rc;:c
tar esta repres!!llhçao; mas não qu1z fozel-o nc1~1r:im e d~r:un ,·alo~ nos mni los rebanhos 
para não coroar :em~o. a c:i.sa e rnesmo po1· (lll- dn.quellas pro,·inci:t~. o de c u,ja lã se fnbric" 
t ender que ~.lc mtmllvas as vantagens de uma l hoje enorme quantidade de tecidos que em per· 
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foiç>lo e firmeza rívalisam com os da França e port:i.ção, que é o café, comp11tado no 1na:rimo '1e 
Inglaterra. 90. OOO:Oú(J$000, cm r 1!lação a nossa poµula~.ão, 

Na Franl{a a Colbert. ministro de Luiz X.IV, ~eja ella de 13 milhões, só nos fornece a media 
se de,·e a primeira idéa da ímpot·tação de me- de 7$500 por rnbeça. 
rinns, que foi mais tarde levad;i. a elfeíto em Estes algarisilloB fallam bem alto e provocam 
gr•nde escala por L1"ÍZ XV, e com os cluaes as 111ais sérias rcílex.iies.Parece que os dados,aqui 
formou :• ~elebre C:i.bana Real de <'Climat.'lção olferocidos. nos autorizam a concluir (1ue no 
de Rambouillot, hoje tiio conhecida e apL·eciad:i Brazü ~ falta de produc,ão não póde ser. attri
pelo mando industl'iaL Seus carneiros foram buida a falta de braços, e siUl ao facto de termos 
1evcidos p:i.rn inuitos outt·os paizes e regene- até aqui descuidado de uma :i.gricultura ra
ral'am uma immensidade de rebanhos em dilfe- cional, que só 'Póde prosperar a sombra. das in
l'entes pal'tes do mundo. dll.st.rias pastoris como se observa em toda 

Na lnglaterr1>, foram os merinos importados parte. 
de Hespanha por ordem do Rei agronorno Esta pt·oposição que parecerá por demais ab
.Tm·ge 1ll, q11e em pessoa lhes prodig~üiswa cai- soluta, não deixa de ser verdadeira e se apoia 
,Judos exercendo rigorost\ inspecc;.ão sohre o na autoridade <lo proprio Gayot cit. p:i.g 137, 
modo porque eram trat::Ldos. cujas paLw,·as são as seguintes : 

Em Buenos-Ayres. finalmente, mallograda5 « Le betail cst le pil-ot st1r lê que! tourne la 
as tcnbtivas p::1rticul:i.res. a ra~a. merina foi ·machine 'tgri_cole. C'est donc sur lui que son 
introduzidll. pelo governador Rivad~via, a quem attention la plus constante s·est i\.rrêtée, et il 
a ínclustría pastvril no Rio da Prata deve ê11t a detemüner tout d'abot·d que! et,.,it dans 
m~ito. sa situation celui qui lui olfrirait !e plus d'uti-
Iguae~ e$forços se fizeram na Russi"' e nos litc, le plus d'av..,,ntages. 

Estados-Unidos e com iguaes resultados. « Bien qne son point de depart eut éte res-
E~tcs factos s.1'.o todos conhecidos o se achaiu peco bm·ine il dut se decider en faveur du 

compendiados por diversos escriptat·es, dos rnouton. » 
qu.1es cit:\rcn10s os que temos em mãos, n ~:~ber: De :i.ccordo com esta opiniã0 esta ;i. pratica 
Man11al Pastm·, Lr:i.duzido pelo Dr. Nicolão do Brazil, pois que ninguem ignol'a que a si
Moreir:i, E.~tu1los sobre cab1·as e ovelhas foitos tu,.ção dos fozcndeit·osde campo.que se occupam 
pelo Sr •. Melchior Carneiro de ~fendnnç .. , e com a criaçn:o do !iª'4o iutlf\r e cavallar, é rela
fi.nalmente, pelo Sr. Eug. Gayol no seu tratado tini.monte mais commocfa e segurn. do que a dos 
L"' Co?t1iaissunc<' Oeaerale dii illoHton. obra outl'Os l:wra.dores do paiz. Entretanto é bem 
de g1•ande autoriu:Hfo e 'lue teremos de citnr certo que '\ industria •las o;·elhas é mais 111cra
sobre todas as quest\les especiaes 11uc formos ti1·ri lpto a do outi•o gado, como se deprehen•le 
obrigad11s a demonstrar. tfas palrwt'aS rio proprin G:tyot. Da mesmr> O)Ji-

Os esforços intelli;;·entes e consla1ttes em- ni~o é n cunsclheiL"J Rotger-Sternuerg, afan1ttdo 
pl'ei::«ldos pebs cli1·c1•sas nações n •tne viemos liwrailor em StemlleL'g'. (Allenianha) o qual 
de nos refet·ir. tl'onxot'am só t\a Eu ·01xt um con.su.lt:11lo pelo ministet·i1! da agricultur., do 
grand,. nccreseirno da ri•1ueza popular. Assim, ~nu paiz, pt•occileu a um estudo comparativo 
om 1867, segt:udo cil:c Gayot !):>g •. 9, .-6 o rnlhu entro o :,oi e a ovelh:i e pron1mcio11-se a favor 
continente JlílBSUia porlo •lc 161) mil\Hics de dl)Stit. COlllO se ve no SCtl discursn elo 29-de Ou
nvolh:ts. enlr:iudo neste calculo a fr:mça com t11h1·0 de 1881 pcrnnto •ma reunião de !:t.vra
:3~ mil11(».<B. ln>!i:ILMra t"Olll outro tanto e a dores,public:>.do no jrirn:tl inti t1tfado Scl!a(!u.eht 
Anstrbcorn :M.milhõc:i. Em igual do.la" Aus- ioul IV0U-Prnrl1<ctiori de 12 do M:i.rço dc~te 
~rnlia µ11ssuia 18 millii)es de c;trneiros. qna11do :1.11no. t'olhn <lc Leipzig destin;ida cx.clusi1·n
entreta11to, cm i7K8. a.o aµortar ahi o priineÍL'o mente á ínrlitstrb pa>toriL 
co1uboi@ dos cundemnados a cl.opo1·tação, não se Por nos<a 1>nrte esta.mil& con\.'"encidoe que nilo 
cncontro1t nf.J pa.iz traço o.Igual de f:.'!l.do bni- püde h:J.ver :i. este r•!speito duas opiniijes, e 
gero. ctuando não hnu1·esse entre nós motivo de pre-

Si :l\teR.dermos a que em 1800 o. A11stralia ferencia a favor da ovelha contra o gado vaccum, 
só possui:\ 61Z4ovelhas.chegaremos :i conclusã() que é dos mais uteis , bastava-nos considerar 
de que o accrescimo annu:i.l até 1867 foi de que par:i. o fim ciue nos preoccapa, que 6 o 
2GO.ODO C(<rnefros, o que prova o gt·ande in- augmento rapido da ri'lue?.a publica· e da 
teresse que lig:i. à este_ magno as~mnp:o a ln- e'port•>ção. :i. º''cllrn offcrecc vantagens que 
glaterra, a n;\ção pt·attca por excellencia. não podem SBl'ex.cedidas. \ssim: 

A n.)ticia mais recente que pudemos obter 1.o A oveiha p6de ser explorada por todos 
n:o Colonial Offi,•;e Li$t para 1882, publicação que possuem terrenos. e póde converter rapi
annual e otlicial da lng-la.terra sobre as suas dame1lte todo o riaiz em um vasto laboratorio. 
cnlonias, pag. 136, d:i. sô par:i. o Est_ado No~a 2.o A 1:1, como geno ro .J.e exportação, pódc 
Gallcs do Si<!. na Australia, os seg-urntes dsdos ser explorada pelos pobres. ao ).la.aso que o café, 
sobre o seu principal producto de exportaç,ão, a canna, etc., só podem ser explorado.; pelos 
que ci a lã: de que no anno de 1870 ~~portou que eioss ltem liraços e fortes machinismos. 
57,398.7(17 libras, no ,·alor de :u1.G8.274 ~. 
0 em· 1880-J5.1;87i.83'Z libr:\s no val•)r de 3.0 A ind11stria da 1:1 viria. firmar o valor dos 
8,040,fJ25 ~, ou pr~ll:imamente 80:400:000SOOO. terrenos do interior, e facilitar is est!-adas de 

Comparado osto t•esulta•lo com a popubção, ferro o eeu prolongamento afravez dos campos. 
pág. f. ,!l, '}UC era cm 188i àe 740,482 habitnn- 4.0 .\ lrt pôde supportar mais fretes do qno 
tos, dâ para Cll.da cabcqa. a media d~ 120$500; . autl'O qualquer genero. e. porta~to pUde ser 
ao passo '1ue no Brazil a nossa principal e:s:- ' e~plorada nos pontos os mais longtquos. 
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===========-=======-·-'·"-''~ :-.. =-~== 
:>. v CÀJmo est~\ industri:t n:"Co 1!.'."!pcn..Jc n~::u dt.! • e que s!io ver1..1a<lf) !1•:n>~•~!l ! ~ r-·~ l11· 0$! 1~n1lior~ 

" t-:tndcs capitacs. machinas º" cusll;iti, pro- l 1ir.)p;·;ctario;; <\:i !i ·ns dr ~d1.. Oah~ rrsu11:: t.:i.m
~~~1 i 1·ti ao ng-ricnltor m:ii1.~t so11-l:m~ t!C J1ih~1·~s.::.; 1,cru rp tn _nt:õ 03p~v:o . .;. n:io ap1·(H-c1bdos s~tn nn1 
,111 e so accu1uu:~r:io no _p Dtz , e irão i"od111<h1• as ol;.<t:trlilo J!\\·cn~t1·ol :i.~ 1."'ra rl:I.~ P. :\.0 ]ll'Of!:t'O~>· l 
dil'Crs:is indusu·1:is n ac1onac;;. cm g-~;-.~I. . 

G. • Ell:• pr_o\·O~••d "~rea<;lin ?o f:~l,::i •·-•s <l_c :\ p~qU C!l:\ !an.1ul'~ con.:1 :.s pc·iuenas _:r~<h:5· 
tecidos no pa1r.. e por c.;tc modo 1nl!u1m n:t <11- tn:is '" p.xtcr:i·) s<>r f.~cun.:!:"1.:1~ pch a<:t1n°la 1!·~ 
minuiç:.o da i1uwrta\õi.O. <lo ca<b um. ao Ltr, 1u \:•:111!1:1 , il(\ cc<>·nolr.t•t 

7.• Elb. serei' um !jran,Jc :1 LL1·:ictivo a•'> ,:olono separ:tela , e na C>[ler:inc>t •le lucro~ c~rt•H, •: 
europeu pOllcO :i.ffeito :LOS rudes trnb•dlws ela i ndcpc•11lc!1d:1s <k ll!O\'tm~nl•J~. ccl'LC7.3 dr, u"'" 
uossa :igricultur::i. el cmcnt:tr . m;inuLcn~"º scgm·;t e ccu:11111u~:• . 

S.º Sô clb pórk forncear •10 ag-rkul:o!· aii- X:i. no.,,,_-i r.spir.1çfio n~lual de Yêr 1\ i,:,iz 
montr .. \ÜO blt'O.t\ o íix:u· nos e i~r~pos rls ll')~Sa.s 11l'ofl11z h· m~,(s Lngat'11Cuti;. 1!0H.forJt1e ns n,.~ccs
popnhções qn<.\ po1· falln ,]e 1·~ctu•so.s e :l~pit•n- sid;\Jcs de nN~os "·'>•npror:iiasos, não devemos 
çoos tendem sem1we ,, cmi;;r•tr . X:io tlcpcn- 1

1 

cs:1u<Jccr um:1 vcr1h!lc •lolonis:1. : , N:1o temo.; 
dcnilo cs.>cncialmonlc tlo br;t\O do trnbalh::rlo~ brn.;o~. 11.:-m c!u\·cu1os c~perar poi- el!~~. O olc
scr;i. cU:i o ~poio como c:iu~ Lt•,,n s lta 1·e1 1~0.;r!:1 c.r.ise , m ~~_ntn ~<·n·vil ~iJnd 1) cm. prazo p:·o :,j111() ;i o:ti n~ 
~ctn:i.l M hrnço liYl'c. ~:.ir-se por i.m~a do J iCJb~m c uLo tfa e:\ IH:i l•:·t 

!J.o finaliuentc , como pam olb 110.> $abi'e · t!~ '.?·" do S~l·Jt\!b:•v de 1871. A immigra~:'io :, 
popubção, ell:i. nos far.l dispens.w o cvncui·.so u1.-1:i. u lcpi:\ <j llC i:ns tetl1 r,t:~t:ulo mill::i;·cs da 
dn irumigr.,~ão do c<>lonos, que ()nt,·oL;inte B<.i clh ccn 03 de r éfa, e aii1<.!:. cs1:: por corucç.nr: 
ródc. nLtrahir cm concliçJcs po~:co onerosa p.1r :i. ,\:o.rn de c1110 _ :> •,;?~"ª t:spl1et"<'. . rlc ~ • .-:tivicb.clc ·~ 
o p:uz. , . . . hn: Lt:tfb: •J nao 01n~ 1·c.t.:e :~ l~. t·~:.·~d;· o~ ~o c::. tr~Ln~ 

'lÚ. Po1~ oull'o b uo ~ uulustr!O.. p:ist-0ril tt: 1~\ g-cu·o; ~ cnrrcn lc dcl!:t S(\ c:1.;a11Hul_m. pa.ra o~ 
(l. sea f:wOl" :\ npportHniil:\dc e parece 1·ccLun:i.d:i. Est:i.dos- T;11id:1.s, Austr.:li:i.. :\fo-:ico, l~epublic, s 
,,.,1:1. opiniiio d•~ todos o~ Jny:·:ido:·cs. do Pr~ ta . ';) ,.,s>im se :n:>::ilet''i por mui to tomr-o, 
· Ag-o:·a c1ue o pai;: alrn\·c;;s:i u01:1. criso :\ não s<.i pr:lo i:::pnbo ,i ti r~ccl.1ido, como pelos 
Lodos po.lparnl , o qtie :i necc~sid:i.<l ·} do ::.ll:;·mcn- bc;m d() s:1::gu::, fa•n il;,,, e co., tnmes n .rtnc 
tar-s~ :i. renda publica n1i •J pode ser :idiada, a c;;1"i@ s11jllitos o~ i:nrnig;r .. ntcs . ,; p1·om d i s t.o 
exportação da ltt e cfos l'rocli:ctos [Hlc ~inrios, c1:1 ost:i n:-. i111 111i~r.1.;C.o l>"rt11;ucz:1., n :rnic:i quo 
"..'•'l'~l, é sem uu,·idaoppor tnn<> po:·quc 0 Q nn ico l c1u si<fo cspont.onc:1, ._,unst:rnt0 , ·.· ·tllü 1103 tcrn 
~~eio que nos pode :i.uxili::i.t• ,lc p1•o:r. ,1 to. Dirc-. dado rcsultndcis :n:tis <> n r11 ~fül~ 1"':1Lico> .. 
;nos o nnico e disto estamos p1·ol'un<l:1rncn:.o D~,-c., 11 0~. pni~ . ~e .- i'azo:wcis e prenclcnlcs 
con\·cn ci<los. cnnl;t11<1•) ;:1; <'orn a coJ.-rnisn~:io n:icion:ll, cnj:i. 

A lavour:i do cafê e cb cnnn::., as tlu~s 11\::tni- 1:1:ni•"u:\ }:r•J'l!!C<;:ro 6 1 •~<.'c iso :i. lting-ir. . 
fest:içü~s m:iis •igorosns <h• prr"111cção n::i ~io- 1 .\ 1:0$S:l s il1.1 :1~:i<> <i ri. scg11! t1lo :-pr.:i1.1uzuno~ 
n:i.l, te m cont1•n si :;rnndcs incon1·cniont0• . . .\ 1° r1,mnto c1;ust1a1iu:>1$ si 1Y1u dermos allon-;iio :10 
nos lcYa :i. c~po:·t•H' um prod11c~o <!e g-:anr1c t/ ("jit· it r·o:i::;t:in:.e elos orr;:i1nentos . 
y~lor. m:is que. r..:10 scnr\o de primc!1·a nl!i:c%i- ,\ ;;-:r:•.:ll!:> t!c juros (~ li .is muito lon\'a\-.:Ü) 
clade, se tem torn,,ilo de diffi~il consnm" Si não 1 aos c11;c!1iws c:catr:ios lltJ eu: na e de c:<fé pôde 
sofli-eu c~n~t1rl'cnci:i. séi·i;i iitó :igo_r•l • .i.:t :i snp-1 a:· i gn,·:~!' :l l'i'Otlu,~r:fio actu:\l rn:1s n:':i <lcse nrol
port<' u ltun:unente e Lem con~1·;i si :i 1 1·t·o .~· 1l:i- ,·d -a 1lc rn·xl<> no::1\·cl. 
l'idadc_ dn col heit .• e " mo1\1~i<l :<dc 110 pm1hic l1) 1 . :\q1:cH<) :1nc pr.i.l nr. como 11111. ~ ~em _:wcc;;~ 
r1uc so appar~ce no fuu do quwto 011 sexto :t!1110 srn:i.d~ ,Jt) pro !111.ir cotn.:i r1u:.tt·o ou se;i$, Ii.M tera 
de plantio. l\ãn · scn·c Jl"!"' as cb$scs pobres f:11·ç::ts p:H·c, iltti il g-ir " mola, 1ncsmo ciuando se 
quedo seu t-rabnlho tcnh'.l.111 do tir~. 1· a sut.stauc:i:1 t lhe retc::i p .. ·:·c ois fo!':;:ts . Do m~s1no rnodo o 
d.arin •. \ 2" denrnnd:i fort .;s m:i.china~, iuas :1 0 \ eav.1lL1, "t"º pt.id~ \'enccr dnas ' tnar!ras, nunca 
alcanc.;) de poncos , e 'lo.ndo-nos gencr<>s de \'e!lci': r.'1 o ito 011 doze, nrnslllo r1uamlo se Ih<! de 
pouco YalC>r l ut:\ com ::t c.;ncurr~ncia da b~ t- 1 i:.:n excesso de ;i\«; :i.. 

tcr:ilia. e nõ:o pôde suportar longos fretes. E" nos (ll"Ofocçücs ll:'1tnracs, qac se d·~son-
Ambas dcm~-ndam direcção muito intc!!i:;en- y;,h·c111 po1· si mo~t:i~s·, q <ie p t·ocuraremos com<> 

t e e só podem .sei· exphiwl::is cm g rosso por "!'IC 11:1::i. multiplicaçi'í.0 de bra.çfls . A~im a. es.
q::(;m tcuha cap1L:ics e bt·•1~D.!' . t1·accão de p1•odaclôs vcge:nes priJ\'indos das 

D:ihi rcsult.'\. que a popnlaçf.o •lo in terior Oll 1Jbni'.ti~ ou <bs frnct~s, como a bo.miilha, a 
,j do fü.zcnrlei 1·os Je c1n!!a o de c:i.fo ou ag-:;·:·e-

1 
:íuin:1, ~'.. bQ:·t ~v:.hn .• os olc ·s \0 eg12taes, co:no ~. 

:;ados, que orn geral não fo rn~11m famili:is. 1:iio l liic1!iln. ~s 1•cs!na~. osfihme.nto~. cot110 a. JUt:i , 
t êm economia ~cparatla, e aliu1cmta1n-E~ Jl M 1 o cipô- H1<1<' o tliycrsas outrii• plnnt.:i.< do. nos~a
fazend:i.s sem prooc<! :1µ :1r· sc do seu fulnro. :\;(o 1 zon .. dcYcm mcrccr:r c 1.\i,fadoscspcciaes, que cm~1 
h:i. de ser co:n cicb.dãos desla 01xhin q ue podére- i g-r~nric j t 1~iilo ve mo$ j ; 8-pplicados pelo g-ovcrl!.c. 
n1os fund:cr r. pec1uen:\ hLYour;; clc 11::n inotlo u.t~l. , Estes rc~nrso3, por c1 .. rnais :i.lrnn<la tllos no 
Em torno dos engenhos o c.~mponer. ser::\ sem- ! p:üz, n:lo tct:i. cnt1·ctanto,o morito de nosMrnli1· 
iirc o .azgregado, e a µer1u~nl\ Jn,·oui·a nu!lc:1 1 <lc p1-ompto. Dcpemlcm de Ó)llhcc.imcnlos cspc· 
podar:i. contar c<>m cllc. 1'<>s c:i.mp'ls se dá n. · eia~•. prGCes.~s .i~ chi111i~:i.. fnhrico, 1J<nchinas 
lllCsma cousa ontrc os fazem1ciros que só criom l nrnis 0 1.1 inr. nfls pc1·foit:i ~. o ,·111c lllllo r:onsli
gado vaccum ou e:tYal!:t.r, cujas espcciea silo tuinclo diilicnlch«k> d1) u101 f1~ n lo n::io ó menos 
muito ~nras _pa.ra • serem explor .1da.5 pelos po- cm i.l:wa,;o;u elo q uc a :i.c ciln. ~'io <JnC em ger:i.l 
bros. E tlaln que r esul tn cm geral o neuhurn muitos clos!es p i·odnclos wio pu<ler.\ 'll a inda 
valor dos tc1Tênos <1uu são possmd<>s por rnuilos COMjUÍstnr. Este ineon·•enicu tc é manif.;).,; to c111 
O,M nao podem 011 não ~!l.liem utiliz:ir-sc cl:-llr>s . tnrlos e•!" ;.-cnc1·os r11rn não sITo ck i:i rirne ira ncces-
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sessüo em 24 de Maio de 1882 G5 

·.sidade,como o p1·oprio C3fé que aindti luta pai·n. 
ter ingresso em di,•ersas ca!llad:i.s. Deste modo 1 

a auundancia ela matería prima, o privilegio da 
zon:>. que nos Msiste e quo toma muito recom
menthweis nossas prodllcçõe~ como allperiores 5. 
concurrencia, não podem "renMr as actuaes ru
sistenciás que só de'i3-pJÍarscerüo mn tempo m:i.is 
ou menos remoto. 

consumidor, e u<>m podem c1·e"r, -nem. tão b:i.
ra.to . nem na quantidade que é possivel no 
Braztl. 

1testa-nos indagar si a industria paBtoril é. 
e:teri tii"vol no B raiil ! . 

Desde a l'tussiA até á Australia, deSde os 
Estados-l51iidos :i.té Buenos-Ayres,e;dstem. gran

. des reha.nhoa, o que só por si prova que o caL'" 
neiro e animal que pro~pera desde· O pGlO do 
norte ao dQ sul. · 

A l:'í, porém, as pelles, a es timav~l carne dos 
c::>.rneiros q ne poderemos exportai', são generos 
que, embora soffram algumi•. concurrencia, po
dem vir em. ncsso auxilio prornptarnente e mais 
do que Olttro qualquer- p1•oducto podem servir 
para a muhiplicação do \>raças de CJ.llC .temos 
mister, ou pOL' outr;i são a unica fonta que póde 
já .e promj'ltamente produzir muito com pequeno 
emprego de. b1·aços. Um p&stoi· rept·esenta de 
maneira justa a idêa que nos preoccup:i. 

Cada pastor â frente de seu rebanho ó como 
o nuchinista com o seu locomornl que alrnbe 
tuD.a:grande fib. de carros. O m~chinista cfüigo 
su:1 machim. com a força da expansão· do vu por. 
O mesmo faz o p:i.stor quo, impotente eO!llo o 
primeiro, p~ra por si só at·rastar o péso do trcui, 
us:i. das '.forças d'a natureza e ob1•iga. a ovelha a 
produzir um b1\>alho que em seu er1uil·alente 
em moela. custaria 110 pastor mais de dous :ll1nos 
de serviços nianuaes. O carneiro ê; pois, i'ma· · 
chiM que centuplicar:i o resultado do trab:i.lho. 
Tem a seu favor o consumo uniyersal, e ost:i. de 
accôrdo com os habitas indolentes de nossos 
honions d() campo, para. os c1uaes serão baldadas 
_t0<ins as indllstri:.s que dependam de uma di
recção p1·ofisswnal, ou qne demandem estudos 
e obsern~ões. 

O receio ([e concurL·encia nã'J nos pódc d éter. 
A Europa tem mais do lGO milMcs de carnei
ros (cit. Gayot) e isto m1o impede a .Australhi. de 
continua1• n cm•iquccm·-se com a sua lã, que 
vem toda par" a Eul'Opa "nez:tr das gmndes 
distanci:i.s. fretes ele\;ados, e dGmot'a rlevi:iiens. 

.Isto não impede os gstados-Unidos .de e~por~ 
t.'lr os seus carneiros (ttniiiwl Report ori t!tc 
Coinmerce aml Naoiyatioii i872 pag. 162 e 
254) e não impede t;\mbem o viYo commercio 
chs republicas sul-americanas. 

O facto de comprat' a lngb.terL·a toda a llí 
que lhe v·ein di!.'Austro.lia !l Buenos-Ayrcs, ou 
q no.si toda, é bem <:>,onhecido, a pezar dos mi
lhiíes de cart1ciros daquella ilha.. 
· A Ftança importou lã, te1•mo·medio de i867 

:, á 18713-francos 24 Li3S, 773. 11[. Block, an- · 
miaii;ede economíepoiitiq11crla 1879; po.g-. 51). 
A media de impo~W.çiio de cn.t•neiros no mésmo 
decenio foi de 01.373.!3·1 frnncos: a mé1füo. d:i. 
importaçã0 de pelles foi de 105:596,0-27 francos. 
(cit. Block, pag- 52). Entretanto ;i, Fra.nça pos
s.ie muitos milhões ae avelhas. 

Gay o t pug. 4 n. 3, diz a respeito o seguinte : 
<i. De tous les animll.UX dome3tiques ou sau
vages, aucun n'est ropandu plus universelle
ment (jUO la mouton stll" la surface d11 globe. 
Aucun, certúneme.qt li.e 1·end à l'homme des 
services µlus imporljl.nts et plus varies. On lo 
IL'o'u»é :l b. fois dans . lea cinq partie~ dll 
monde,» 

'J\. historia du rnça merina parece demqnstrar 
que ella provém da Africa, de onde passou para 
a Hespanhn pl).rti. dahi e sl'.alhar-se por tOdoa os 
paizes civilizados. (Gayot pg. 59). !&to só bas
tm•ia pi\r;i. nos convencer d e que o carneiro 
oriundo de clima <J,Uente, ~ que só poude for
u1ar-se co::no raça distincta na Hespa.nha, o 
l'laiz 1uli.ís quente da Europa, não se acha des-
locado no füazil , porque elle é o anim:>l por 
axcellencia dos climas quentes e seccos, ónde 
adr1 ufre uma lã mais ftna e preciosa (Gáyot 
pg. 74) e supporta melhor o calor •1uo a líu
midade (GayoL pg. 88). 

E', portanto, um prejuizo no Elri>.zil a creaça 
de que o carneiro se d:i. melhor em climas frios, 
1'1-nto mais que ,o facto visivél e ao alcance de 
todos, é que em todas as provincias, e atô em 
tod(ts as freguezias do lmperio, se encontram 
co.rnQiros em abunda.ncia, o tsn.~o ma.is quente 
e secco ó o clima tanto mais o.hi !!!a_pr~spe·ra. 
O Ce:\l·à o prova. 

Assim nilo ô o calor um. obste.culo, mas aim 
a humidada. 

Debaixo dosto ponLo de visla. vil-se logo q ae 
todo o-interior do paiz, C?llocado ai:ima do nivel 
do ma.r, de modo cons1deravel, presta-se em 
to:hi. pnrto li cultura dn lã, que tambelll.em toda. 
parto existo no füazil, à eepera. só de mn in-
centivo. 

No Bt·a.zil, paiz de uma prima.ver••. quMi 
eterna, o carneiro se acha em condições mais 
favora yeis do ·.que em qua.lq_uer outra parte do 
mundo e pôde viver em grandes e numerosos 
rebnnhos, sem ser constrangido 'lu:>ai. nunca a 
yive~ em estríbari<i, o que muito inftue sobre o 
vigor é a rusticiàade que é muiLo conveni.ente 
conservo.1•-lhe . ; . . 

Preserro.do pelos cuidados dos pastores da 
. humidade, seu inimigo natural, tendo calor e 
luz, tão nec~ssarios á forma~ d3. boa. lã, elle 
se acha :>.l>rigado pelns .·nossas mon~~~ da 
correnteza dos ventos que ·do mésmo !D-Odo que 
a humidade prejudicam n lã, substancia asse.z 
hygrometrica, pois que póde:i.\>sorvér doilr até. 
8 ºfQ do seu pezo: (Ga;y:ot pg. 432). . . · 

O. ·mesmo acontece ua Europa toda, onde a~ 
milhares de fabricas. podemo consumir toda a 
lã qn0 apparcça. ,\lérn disso ·a importação de 
carneiros que se faz na Françã e outros paiies 
demonstri\ as crescentes -necessid:ides .da· a.li

. inentaç!IJ de ta.utôs milhares de hcmens-agglo~ 
merados. Nisto pod~remos• colher ·yanto.gens, 
fu:tendo futurnmen'tc a exporia.çã!l 'da carne do 
carn.ofr.-i,nii:o do'l"endo tomor neste ponto o con-· 
cul."So d:i' Austrafüi. ou Caoo de Boa Esperanç' 
que so acham n •·grandes distancias do centro 

"· 1.-0 

· · Dotado de rima· certa ma.lleabilid~et o càr
neiro reeehe todas ns modificações ~ o clima 
lhe imoüe; e ao ··homem lhe apraz. imprimir. 
E', gràças a istQ, 'diz Gay~t: pag. 6:,. que·. foi 
dafo. áos hespanhoes a melliorar ll. raça menna, 
e aos i~glezes foi possível criar com •mui~ns es_ 
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Séssão--em .~ éle _Maió ··ae 1ss2 ~ -
"-· · 

.. ~ -... 
· . .... · 

'~- -- . :D~~e~ diye~si.s ~ ~mU:a..Y~i~ •a"Ças'd.e DÍshl.~i; cóm o. fün .- de melhorar ra.pidamcnte os nossos 
· . . &iuth-.Down. e outras. - - · . . e ·- • r eba.nhos • a.: .lã na.cion.a.l, e uma ~sa que se 

· Dol.áào de or~nização especial e · privile· propúzesse' a e::i:porta.~ a lã ja e:rietente, ec:1bora.~ 
già.da, o ~rneiro cuj~s iJ:!testino~ ol!erecem uip · de inferior qualidade, presta.ria. grande serviço;· . 
desenvolvuneillO cons1deravel, Pºlli que sua ex- sua taref)J., por~m; seria. longa., pe:D.os~ .~ dê . 
tensão é 27 vez.es o comprimento ao corpo do resulta.dps dnvido~s. · . : : · 

. ~nimal, o rar-neiro, dizemos, tem -11ma. grande · E'. indispensa.vel r~mover- do ca.rninh.o os ob-' 
forç:i de assimilha~ão ,pela.. qual ella tira par- ·. st.aculo~ de diversas esi;_>ecies, o que certam~.».te
tido dos yimentos os rga.ill pobr~ . (Gayf?t só se poder& fo.zer depois.de conh~cel-os. · -
pag. 25-) . . · . . . _ .. ·.. , - · . . 3• O J!.roblema de que nos occupamos provo-

. A ·prova d.is~ está . XU!I fà:cto citii.do pór' Ga.yot cou a ~tl?rvençiio dos porleres publico:>, em ~a 
p:i.g. :~. de ter Sir. Joht,. Cha_rdin; viajante)n- · a part~ onde elle teve de ser resolv:ido_; ~sto 
sµspelto, enc()n;trado tres milhões d~ ·~arneiros . quer di:i:er que se collocou sempre su~er10r aos 

·e, cabra.a .a pêrif'rrerer;i. juu tos os nn~dores de tentomens dos pa.i:~iculã.res. 
·Ale~po · · · - · · · UÔí .dos.obsfaeulos -entre riós é, sem duvida , 
·. · E . pok pr~Juizo·é~tre nós ~uppor-ee .difficÚ . a o imposto de 9 °/

0
, que pesa. sobre a -lã: Con-

. a lünentação Ç-a r~a ovina. · . · .. ' forme ,o -rela.torio da praça ào coinmercio do ~io, 
- Não esqueçámos . tambem. 9.ue ROssas ovelhas ·de i880' a exportação da. lã~ . qtie deve sér attri

·S!lo da .mais.pura. orig e_tri, pó1$ que. provi?do.·de buida.a. Minas, S .. Pa.ulo,êRio·.dc'Janeiro, foi: 
· Portugal, .~as· não .. diiferem do~ earne1ros_àa ,.,, r ~, . · .,

3
<1."""" 

Peninsula.. Aba.lldonada.S h<i. m:i.is de u m ~ecá.lo " em 1874-7~1.ou9i ks. va...or.de . .• . 4·:-~ 
.» i875-76-i70-2i :. ~ 1> • • . 3: 676$200 

ãs int~mperies_ c1aS .l'.lStaçõcs · que·:1en~em a .,, 'i8i6..:..._77_ 24678 :. . ·> -'> ••• 5 :2!= 
transfor.mar a. la·.eín éerdas pela lnfluenc1a .aas l> ~1877_78_24762 » 5:67 
humidàdes, ·_as nossas ovelhas_ resistem entre- · -- · .,, .,, 
tanto e produzem mesmo assim· uma lã que só .,. 1878-79..:....S0580 » > · .,, •• · 6:421$80() .. 

· pe'cca. pela .falta de .a,bundancia, e que, sendo .,. 1879~8(1-25714 »: -. > • - · 5:3'il~"940 
. relafü·amente fina, . traz aquelle incouvenient~ Ve-se, pois, que a ·p~oducção e esticionari,a. • . 

da; má alimen.ta:ção_ .J.e no·ssas !;ivelhas, alimen- . O mesmo ncontece no .Rio Grande de Snl, que, 
"t&ção qu_e por fqrça. infiue directament~ no pro- segundo Sebastião Fei-reira. ·soares- E~ta.tis
duc~o; (G!<yot pil.g. 88) ·mas me5ll10 UiLm neste tioa.. do com:uercio marítimo ~o Btazil~- ·vol. 3°;' 

. ·estado ás nossas ovelhas continuam a !Dan.ter o ptig . 23B.,-7, . exportou de 1871-18i2, 9\'10.QOI)' 
s~u typo. de nierinos de origem o que sem du- kilos de lã. e hoje e:.porta muito m·enos • . - ' · . , 
.vida. ha .. de.fí.cilit.ar muito. no .Brazil o a.períei- Ora , co1'l'.H:l se, vê, a exportaçiio do a,i9 de Ja.-

- çoa.ni~nt<{cfa raça.. -· . · . • . ' - · · neiro, em 1879-itl80, _o preço médio. da. libra . 
. Em resumo,. ,poi~, nada: sa:oppõe á exeq'lii- de lã, d eve ser computado em 420 rs. dos guaes 

T:iilidade da jndustria: ·pastoril no pau, devendo abatendo-se 9 °/i, de . i]llposto, restam 380. rs. 
àntes contar-se ·· com. elementos os ·mais favo- parp. o prodi;ctoi-, sajeito a <il.espeza., como frete'; 
r aveis de successo,· entre os quaes, a.lém d:i pro.- commissões, não fallando no custo da. ' pro-
priecfade . do' nosso clima e altitude dos te!'-. ducçlio. _ _ . , 
renos ce_ntraes;· deve conta.Mie. a oducaÇão de '_,. 0 imposto· é, pois, o primeiro obst;i.cul_o A re• 
n óssas pópó.laçõe~ h a.bituaàas a vestir-se da lã -mover ou· a a.t1.eriuar. . . · - · · 

. . 'fáhri c:i.da. no interior~ sua . predifecçio ··pelas . o segundo _obst8.culo e a inferioridade .da 

. ovelhas que eui.'geraJ.· cultiviTI!. - sem resulta.do' llOSSa lã, em· r elação á. de OUtraS procedeuciãs.- · 
_ inmiedjato. e -o que· é · ml!-is.. . o decidido propo- . Cu!llpre; ppis; r-erri.ovel-o, o ·q u e se consogue 
•ito em que . parece.- estar de s:i.hir do estll.do creand_o-s~- nesta cõrte uma. ;i~eacia. · que · se 
p ouco ~tajoso em._ que .se ·acham os seilf· es- ;ncum~a. d_e .Pôr a.o · alcance de. todos . os c!'ia'do
tabelecunentos: . . • . ;, ·· . · r es carn e1roe de. raça pura, ·para· COIJI · elles 

·Este facto póde. ser verificall.o " pelos .. illustres se fô.zer cruzamento-com as ·ovelba.S riacionaes. · 
rs.preseiita~t~e da nação · si sobre elies 's~Hlig- O cruzament.ó, dÍ.Z Gayot, pag~ .. -193, obra. ·éom . 

. narem inquiri; dog t:a.zendeir(!s. . ; . . - . . . rapidez e desde a. .. primeira gei.-aÇão produz .ili~ . 
. Con_véRl: fin.almente, ;:iota:r que amassa .ie·r-e:- lhbramento corisideravel, e oJt'erece .. va.nta.gero. 

·. ba11h0$ existentee no paiz, g-ara.n te ilm successo notavcl quando se trata de operar. -sobre reba.-
. ·seguro e. rapido, como ·~nv«iJZ!4 ás· ·tinànças ·do nhos em grande massa.: . . - ·· · 

· es~o; . ·; . _ · · · -. . .- · De~ te roocfo, 1<?!1'º no prim'eiro anno, se'póde 
So As p1•ovincras de Mtnas e· S. Paulo pos- . obter · pelo c ruzamento ovelhas que, repre- . .

suem ~Jementos de. grande riqueza . neste ge- . sen ~ndo -meta.de ào liangue .paterao,- o:lferec~m 
/ ~ero,. e Apraveita.m. ~ su.a ~para ·o consu~o _no. u:m·a. :là em condições regulares· .ps.ra. a. e;i;por-

n1,~~or. Parte, porem, destas duas p:i:ovmcias ·.tação. • · . _. . . · 
e.mo toda a:.d? Rio de Ja.aeiro, ql).'J possue ca.~ Isto justifica:, pois, ·a creação de uma. ageu.,. 

·n eiros.sófrente. com . .o .fim de 'facilitar a ali- · ci:i.-par.. a fotrodtteção de ·bóns cârneiroii meri-
. _men~çãb do pes8oal d~ fazendas, per~em a l!i nos ;~ nã'.o seria,' porém,..eufficienie e sena. pre-

' - · dti.snas ovellras; que n'em siqúér-,éão toisqu~ ciso provocar por modo directô_ os criaêlores a. . 
:· : .•. p,or últa. de me~CJ!.elo neste. g.eRero; ·mercado entrarem promptai:nente no caminho. · ~fo. p~ 
. : . . "lu.e· temos ... ~m vista, criar. : . · · - _ · gress9 p(>.r meio de pr-omessas· de ab~ixamen.to . 
'~ _ .-. ~st~ elementos .~I'llOS, sõ. por : si . ; .odeni 'do impóetQ, baixa de tarifa da~festrada.s ·de fe rro 

. CD~~U' psrn ti.rovocar a. corrente de. e4J)orta.~;- e ·iti.trodué~ dos ca.meiros, . lim de direitos, 
·-~im, provada. ,a exe"J.illbilidade do nosso e fretes da. estt'a.da. de ferro, conviildo meSBlO, 

, .' ... ~~-~n~ ~mà:agene,ia no Rio -de· ;ianeiro -de ~ra ac~v•u. ~&isíorteme!-'-te cl'.ea.r úm11y$temii._ 
. · ~na. c.ar:n~~ a,. raça;. que fossem ·'llllporta.dos de prem10s. em caqa · provmcia, o ·que_ ~ia i. · -

....... J ."'!"" " • ·-~ :-:... . • . .., . - - .. - • • ·-- ·- • -- ~ . . 

.. ;- . · . . ';·.:· .-·-.... ·: 
~ ;.·.·· " .s;. ,; 
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!{Ü~stão movime:ato n:ais 2lnifor~e-, e a -_ J.mpel- ! E_is ,-o p~nt'O principal ~ que 6e -~propõem os 
hria.. a.· uma. . soluça.o tão rap1da c?mo ·con: 1 ab;i.i~o ·áss1gna.dos;. os. quaes espera.m:·corn esta 

· vem. · ._- ,.. • - -'. - ' meelida, ·que pretendem . inaugurar, resolvef ó 
· ".To~ as medidas, porém, por ma.is_ vigoroaai! . prol:lleina rn~is interessante e qµ.e mais de perto 

. e ma.is bem· lembra.das, não .l'eaol\'el'ão ·de 11m .se prendê a. todas as_ questões: ~conomicas do 
modo completo a. magna. questão. -- O m<!lhot·a- paiz. _ . 
. mentó da raça. pelo systema. indicado dos-cru- Vrn estabelecimento, porém, deste genero, 
za.mentos seria: um:i. medida provisoria que nos dem:i.nda. despezas imperiores MS lucroa;de mo-

. habilit:i.i•ia apenas à exportar jã a. lã mestiça. menta; e. por isso não tlispen~ a protecção do 
Os carneiros, porém, cru<1ados tendem senl- Estado,-coruo_não a dispensou e.m paiz :i.lgum,. 

pre a degenerar, porque, B\?gundo Ga.yot, (pa.g. mesmo aaquelles como França, Allernanha 
193 e 194), o typo indígena, auxiliado pélo. que etc., · onde a iniciativa popular e tão pu-

. elle_ c~~a.'ata_vispw de raça, _offerece grau_de jante. ." . . . . · 
- resist0nc1a aos cruzamentos, de .modo que si a Para fu.zer-se .1dGla das "lespeza.s :i. realizar 
inftuencia <ih ra.ça. !'- impfantar não é seguido com as diversas raças, que se devem exparimen-· 
constante; os· rebanhos devem voltar ao typo tar em estabelecimentos desta êll'dem, basta ci
local. . · · . · tal" as pa.laHaS de Gayot, pag. 301.- Les rçices 
ls~ e;xplic:.i. o insuccess~ dos- poucos que tem perfe~tionnees re~la_}}fcnt une 1iau:i:-riture s_ub

querido resolv:e.r este problema, como nota. stantieUe et aiossi independante que possibte 
Gayot (pag .- H4), os quaes não podiam dispôr des '!licissitudes. EUes n'ont pu se P'.oduire 
tlos meios pa.l'a. atacar a questão por via. dos pro- et se conserver, etles ne _peuvent av9•r leut
cêssos . e~ selecçào e mestiçazem de qu_e nos . raison . d'êtr-_e que dans. des pays à cttlturc 
cumpre dizer algumas palavras. : pm·fectioniiee_. l> . . • 

. - 4_• Segundo· 6e ve pela.'-Óbr~--de ·Gayot que Sw.nte-,.se a isto -~ pre_ço ele\·ado de camell"~!! 
tantas -vezes temos cita.do (ca.p. V)', na pratica àe raça, '." rQ_novaçao co_nstante dos c:iue.~e- acb
sô se conhecem tres m,eios de . aperfeiçoar os qmt:~m dif!i~ümente. e ~ª.ª que se i~u,ll_tsam; 
rebanhos, 06 qua.es são : .0 'de sel~ção, mesti- cons1dere.-se a d~~ciencia d~ um pessoa.1.1doneo 

·- ça.gem e 0 de cruzamento.. e ter-se-a a no~~º appro:t1mad9- dos rlseos a 
•. _ • • . • . · r que se expõe o· criador. que por falta de r~sul- · 

_ O-:pr1me1ro conSiste em faze_r :i._escolha m:esmo ta.dos não possa. perseverar por muitos annos. 
no reba,n~o a mel~oral" de an~m:i.es.~e ambos os Somos forçados; pois, 'li. impetrar da angusta. 
~e~os;9._ue se aprox1_mem o.ma.~s poss1vel do typo camara .uma subvenção a,n1tual não excedente 
ideal,a que se __ propo~ o .cri~dor, ~fun de o_s. e_m- - a tdnta cen,.tos 1fo réis pa.ri-occoi:rer á. despeza 
prea-ar na reeroducçao. Es.e me10, o mais se· qtie. justifüi:i.remos ·perante o governo, e que. 
~º· -~ão offere.ce vantagem :w e:s:plora.dor poi· abran'"e o custeio do ·estabeleci!Í!.ento seu má
ser·mu1to lento. . - r ' terial o .montn..;el"(; Úma. ao-encia. iàe '-c~rneiros 

.A mestiçagem diffel'eesseneialmente do Cru- noº Rio de -J~ii.eiro, OL1tia ria.. Enropa ·e· as 
zarri_ento em que est0 tem por :fim .fazer de.sap- -despezas da adminidi.'ição e .e:s:pediente, o que 
parecer a. raça do paiz, deixa.nelo em se11 fogar tudo fa.râ má.teria ·especial de contrato •. 
a ra-ça. impla.n_tada, _ao pa.ssg que_ a . mesti~.ag~m Igualmente pedem os abaixo assignado~ que 
tem por fim crear ume. ~ub-r34a quf! -pal'tec1pe esta.. subvenção sej_a. concedida. por dez~11:ios, 
dos carac~eres do Lypo impla.ntacilo e das_ vautac visto como sô dez cruzamentos success1v0s· 

.· . g:ens do ty:po local,procur:ando :fi..~iu• na ra.~.o?- podem· da.r nm .resultado · ·satisfactorio, muito 
. · t1:~1os caracteres das du3:s ou nuus ·aças pwn1- embora :i.s. ovelh·\s se possam rep·roduzi! se

t1vas .. E~t_e.metho~o, porem,apezar de su~sva~- mestt·a.lmenta, não sendo prudente fazer operar
ta.g~ns, .e -~pend1oso e. depende e urna. d1~ecçao sobra aniiuaes, cuja .reproducção-l;'a.pida os t~r
h1'1.b1l e_paciente. Elle e, entretanto, o umcg r:i.: naria :menos vigorosos e .menos aptos a um re-· 
c1onal. e dev:e ~e.r adopta.dotpor não tei• contra st suhadci ser.:uro. ·· 
os pengos d~ msuccesso, inherento ao methodo "' . .- . . 
do cruz:i.mento,nem à. lont_i_dão do 1uethodo de se- Este. '['lr<LZO_, tambem, nao sera ?~masiada-
lecÇão. F~i poi: elle que se podera.m fixar em·Eu- - ·roo~te Jo:igo, desde que se trata. YJ.S1velmenle_ 

-ropa diversas raças.nacionaes_que,apezar dotypo de mstrwr os lavi-a~res no estu~o deste as
especial de cada paiz, co11servam todos .alies 08 sumpto em_ que ello_s sa.o chamados a co~perar. 
caracteres gera.as do bom merj.no, qu esitf-indes- · O .çoncurso da.. · popula.çiL~ se,:a sexn duvida · 
tru.ctiveiil ~ em toda parte;- pofs ·que, como ob- indispensavel. ·A este respeito louvam·nos_nas 
se_rva Gayõt ·(pag. 64), as lãs. de todos . os ·p:üzes palaYras de Gayot pa.g. _n_ « A"íntroduc«ão 
conserrnoi: ~ntre_ si.pot:fe~ta analogi_a. · - . . dos ji1·imeiros ma~inós só scrve-pa_r:i: ~O~$llios e 

Tudo, isto que y,1.i dito, 'e. que pedimos em- ensin_:i.m a conhecer. melhor os indlv1duos d:t 
prestado - ü. Jolll).-ior :i:utoridade que conhecemos os11ec1e·, e fülham <?eralip,ent~ ; mas.: renovada. 
sobre o. assumpto,-. demonstra a necessid;i.de da ella, .con~eg-!1-e"Se ~tinal '~ a.ehma.taçao ) Poo.C'O 
ereáção de. um estabelecimento regular, 0 qual p_epo1s continua .. o mesmo. autor : « Por .toda a 

• se proponh:i. criar a. especie ovin.a. segundo os .parte O,?-de;-se e.s_tl!-b_elece na ~sa _d~ po~ o UJDa. _ . 
. principios ensinados pela experien_cia na i:-:u- e~ucaça.o, mtelligente;. uma aprend12~gem_ ra

ropa, e no qual._se tt·ate de_ :fixar no paiz uma .c1onal, form1J0-!le um 0 :rupo dos .escolhi<!os_ que 
ra.çá -de merinÕB que vsnha .a melhorar os~re-: se E[Ustenta_m 11a,portia.; e-:atimil -v;encem- > ~ 
banhos nacionaes, .libertando os criadores 1os Fa,llando- do mconveillente dos cruzamentos 
inconvenien~s. é des~ezas .que ·a.~l'retaria ? por meio.demestiços, diz pouco depois _o mesmo 
uso de. carneiros. rnennos. estrangeu-os que so Gay~t : ~ No começo os. res~~ados sa.o deplo-
..G.e'vem vil' como medida proviSO.ria. ravelll; mas- afinal tudos;e arranJ_a; nma vez qu~ 

. . 
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em alguma parte a pureza da raça tenha sido , assignil.dos a cooperar para o 0ngTandecimo11Lo 
conservada. » ; do paiz e <leseuvohimento da riqueza publica, 

E\ pois, evidentemente indispensave1, alénl. a aug-usb. e digni~o;ima camara se digne de 
de uma criação normal, quCJ se obtenha o con- concede1· <lcferiiMnto.-E .. R. l\I. 
curso de todos, de modo a evit:i.r-sc as túnt..'lti- füo de Janeiro 20 dé 1faio di; 1882.-.Yomi-
vas parcia.es, inc~pnzes de successo. O con- nato :r Me de Sou:;a Lfoia.-FeUx Shniídt. 
juncto dos div~rsos meios que suscitamos aqui, 
cremos que impi•imiri a questão um impulso O l'i';r. Esc:i.·agnolle Tau.n.ay: 
geral, tanto mais qu~ a agencia cen~ral, facnl· -Eu pretendia, Si·. p:·esidente, ~imples:nentc · 
tnndo a todos os rccm·sos de qúe disponha, vir pedir á camara _r1ua tomasse C(ll:tnto antes 
provocará a criação de llO\'OS est?.bclecimeo.tos uma resolução à respeito do conilicto que se 
por conta das provincias com lJCríuenos sncri- está dando n:i. cidade de Paranagua, entre o fisco 
ficios por p'lrtc dellas, ou mesmo po:· conb• dos e os negociantes importadores d:u1uelh praça;· 
particulares de modo.- tornar gcrnes o~ cnsu.ios ruas não posso coniel'ar a~ breYcs considc1·a~<ifos 
sobre a reg-ulat· crhwão de ovelhas. que t_enho lJllO .1presca\ar <l aprcci"~'fo dos 

São c.slt\s as conei.dcrn~'ões r1\1c oeco;•i·cm ..'los !lH)lls 1lln$tres collegas, sem fazei· patente u111..'I 
<tlJai:to-assignad~s adcluzit· pai·a fuudam.cnl:ic gr,wissiúia incguhu·icbdc de ordero mo:-.tl e r1o 
;i.~ idéas,quc tom l'Olaç:Io com o presento reqLtC· nilo pequeno alcance, cm qne, ainch uma yez, 
r1mento. acaba de incorrer o actual governo. V. Ex., 

A iilustração da agusta camnra supprirá sem Sr. pc•csillente, l\:i. de recordar-se perfeít..,,mente 
duvida. a insufficicncfa dos daàos, c1ue poderão das p'.l.bvrns do nobre deputado por Minas, o 
colher. Sr. lg-nncio Martins, q uanda censurou o go

Poclem, pois, pC1'1\1i~são pr.l'a resumir 1Jo nrn.- ver110 por alto ter no prazo constitncional 
t'eri:i élo pi·cs~tüo rct111el'imcnlo llOS scgnintos n.1~rcsc,ltaclo o pedido de forças de ma1· e terrn. 
termos: · Pois bem: hoje appareco. no _nqsso expediente 

um officio do nobre ministr~ da gueri•a datado 
1° de 20 do correnle, o que torna evidente, on C['te 

houyc Ull'l.::l :i.ntc-1l:tl.:1, facto mni t'J srii·io ..• o~ alJnix" assig·nndos pedem ao po<lct• lc
g·is!atii-o se digne YO~i· uu\ credito n1\o c:s::ce-
1fontc a ldnta contos dQ róis a111Jnao>, pot· espa
ço de iO annos, rrue habilile o go;·erno a con
tt·atar co11; os :.i.b:ú:ro :\Ssignatlos o es blialcci-

. mento de urcm granja pa.r.1 criação de civelhns, 
obrigando-se os a.l.laixo ~ssig-nados a manter no 
pa.iz, alem da rcfori<h granja, t1m:i. agencia 
para a introdução de mednós no paiz pelotem
llO do contra.to. Com~ medido. complementar, 
cs aLaixo itssignarlos [lrOmcttem fa7.0l' pt·opn.
gnncla sol.ire a utiliclnde ela crinção d,i oYelha, 
instruindo ll0S 1D-v1•:idores sob:·o es:c ramo de 
industria, por meio do circubi•õs, libretos ate:.; 
o promettem igur.lnientc 1n·oroca~ a cx.portaçii:o 
<b 'L'l e pelles, cmp1·e:.r~ndo neste gcuc1·0 de 110-
;.;ocio o c:tpiLal rnio iufc!'ior a cem coulos de 
r~is. 

O Sn . .T. PE~íflO :-0 noh1·e mi11i$L1·0 rh 
gaerm e1·:i, iu~ap..'lz clbso. 

O S1t. J':scrL\Gxo1.1.l!l T.\m!Ai: : - ••• 01i cnlifo 
que a mesa se poi•tott com notiwcl clcscni lo, 11IT:i 
dc\ndo o~n lctnpo à cam!l.m conhecimento ()) 
o~ficio. 

O Sit. ~\L\TT.\ J\L\cnAno (l• $ec;·etario):- Ou 
a sccro!:'.ria i·espcctiva, riuc cle\·ia mr.nd:i.r o 
ofrkio. po.-r1t1e a mesa !'C(;CIJ011-o h0je. 

O Sil. l~sGll.tGxoJ.Lro: T.\UX.\Y:- gulilo. Sr. 
p:·csirlentc, V. Ex. dom tomar providei1ci.1s 
par:i que sa não ropitn.m foL·toB clest· ... s, de m;i.
nc.il':..\ tine o ffHYerno 1iãi~ p~\l"01;il csbu• 'l:tndo 
<~8LC pes~L110 cx01upfo ~l. l.0110 o raili~ d~ ,.(~l"fb• 
r\•!Íl'fl r]c,;l'l,lSj)CÍt-1 :\ \'Crrl;L•](!, alltC-<l:Ll;lJl.)09 [J:I~ 
p•J1:-:. t5o ~c1•j;)S, ··rut11J t.'t;Lu do q110 e~l.:lfd(l'; tr~ .. 
lnwlo. 

O S1t. l~"'Ao:to :'.IL11n'lxs:- Eit 111fo :tc ... Jlli tó 
Jl;t a 1ilc-1hl:1 ; lil<lS :1 dom01':.\ C cOnsui\\;·cl. 

(;.JlHO We!!li~l:L ~e inl0l'l!SS'~ tj(}i":tl. tp.to i11.'1dt.!' 
inlluir sobro o desenvolvimento ni.pido d:i in
<hlStl'.Í" pastoril e i)rotager o successo d:i p1·c, O Sn. E~e!~.1f;;>or.1.1i T.w::>.\Y:- Acho ausoln
seute tentativa, os abaixo a_ssigna<los rospcitO: lamente impossircl que umtt communicar;.ão tão 
same11te represcnt~m à augusta canmt·~ :i. con- impo1·t:.lllo le!1ha levado q1.1afro @.ias pa.ra che-
venienci..'I de: gar ela .~ncretnri:i <l:i g-n~rra ntó :is mãos do 
~ i• .\holir po« alg-llns annos 0 itll)l(n!o g,1 noh1·i:> '1° se~ 1·c1a1·io c~.; .. ;t.:i c:unarn. qi.rnndo 

· hrn ? lã, ou ao menos rediizil-o ,j,~g,fo j:< a um as orclcnn1; ·~a' dos Si•s. ministl'Qs andam-;i dis-
ma:nmo. quo não e:s::ceda" 3 º/o• ' p21•ad.1, nlrop~lhndo os trrmscunte:, n ponto la! 

~ 2.• Co 0' fo. r l a· 't 1 f t 'l"lC o no!ire deputo.do 1,lCb J1fornnhao em a.parle, 
n.~ ~st .. ,cl.!1

5 
",1'0 

E··st:i:re '.~ u·c1
1 0~ e'.ª 

1 
i·e es 11á 1kcbm11 que se afasL.·wa com terror todn.' "" " ... .. . "''º n. impor ª\"0 e in crn~- - · d · ·· - dos ca ne' ó 0 f · Vl\7. •} 'J.C \·!n anproxrnia?-se um ~a.rro a n1 1n1s-

ç~o r :ir s. llle_smo :i.yo1· pnrri o 11\~to- 1 tro s~l)tdnn'o dos ministl'os ~ctuacs · 
rl!ll <las falmcas de tecidos. j ' • • · . 

§ !1° c:ear 1remios ~os I:i:r:ulo:es e C•IIlCC· 1 --° .sn. l\L\TT.t J\1.v::u_\D~l (1° _scc;·c/1mo) ·- . 
_!}01·-}hes JJ;en«ao..do .se~vl~'O rinhtar. _ . \ D.L licen~:i. para um :i..h'\rtc •. 

§ 4° GarD.ntir ruis estr:'.l.clas <lo E~tado uw frc- O Sn .. Esc1:.~G::c1,t_ii: T.u;~·\' : - N.to yo.<,o 
te minhuo :,i. lã in·oyiud:i. de gt'<lllílC d. istm-1 <l:i:r ~ .. l ltccnç" (h<lo.n~ladç); l'l mosa nã<> e pc~-
ci;i. m1L\t<10 chr :iparlc~. -

Nestes termos os abai:s:o .a~aign:i:dvs c$p71'l~u1 . O Sn. .. l\I.n-r.i l\facu.tüo (f" secraa~·fo) : - A 
que, salv-as 11.S ememlas, S~Jª~'. :}ceitas as lcl~as 

1
1 cou11~1muca9il•J chego~1 hontem cinco mi nulos 

acimJ. G::>:afadJ.s ; e que, habihtanclo O> ~b~ixo dcp~1~ de vii• o cxpcd1enlo :i me3a. 
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O Sn. Escn.\G?>OI.L:.: 1'.u;XA\" : - As 01-cle- : Con s ultada a ca s a, .é concedid:i. i;;. ur,;encfo. 
nan~.-is, sen1wros, i ndan1 qu:1si sempre cm g:i- ; por um 11uartode h 9ra no.s tres primeiro~. quar
lope dcsonfreado. Natu<'almcntc esse l'~trepi to 1 t05 de hora da. sess:l:o ds :•manhii. 
:LC!\ri.cfo. o.i ou Yidos o ~ vft.idrt~lc dos no~s~s govcr~ '! · 
n~ntes, :i. rOlhrem :1os :> Jt~s cl:tss.icos qo11pcis . . O Sr. A.lnl.ei_da ~og-ueira. (pela 
( l/.i$o .) · . .

1 
~1·d~111), <lst~v~ quars1 de~an1mado parn. pedir 

. Não pos>o c~1;1pc·chondo1· como nm.:i. ~o :nm11- a no~_rc .ma1ona urgcmc1a, a~~ .~e. apresentar 
ch ca ç'1o L[ti ~01·tn, Lão Ul'gento, lev:~sso t~.n to .

1 

mu:i. . c p. e_se.nLação qu_e lhe foi dmçtda peLa ~a
tempo vni·a c!ie;~a~ ao conh(}cir:ionto da cnmM·~ - m:1;ra muntc~pa~ e habitantes da cidade de Sil-

Acretlito q11e procedo com =~zão :vivog-11ndo \'eiras, provmcra de S. Paulo; rua.s o exemplo 
os dii-cito3 d;i. cruunr,, e chanuin<lo ;1 attcnçilo elo 1 <ln votnçiio q~e acaba_ de ter lagar anima o 
:i:ovcm o, nfim de 11uc sc1nclhantc 'fact:: não ~e !' orador a seg un· o c.s.peuienteadoptado pelo illus-
1·cµr ocl u;r,n . . . tre deputado quo_ obteve urgenci:i para :11nt1nh:l e 

Ago1·n, S;- . i11·esid·::nlc, fo it·;i eslo rGp,wo, ped~ M Sl·. pro~1dentc que se d1g11e.de consul
pedirol :i. :t ltcn~•ão cfa c:un"ra :.inch uma rez, tar_a c:i.m_:1ra ~1 lhe conce~le tambem para ama
P"i':l. o· vc:rn•HG iusuppnrtn'.•el c1no $Offrc o cou\- nh;1 10 m11~utos de urgenc1a, seiu prejtti7.o ,i:, 
tllONio cJo .P,otnnn;;·•.::i. se udo sujeito.,. m11 im- ordem do d1a,para fundamentar a represen tação 
pos to i lleg-al e qnc atr1 agQr;i não se ~in1i:i. •or- com q~c o honra.-am, fa7.end~ della porta.dor 
nad:> :1lli e!fec~i·:o. os ballltantes e a camara· muntc1pal ode Silvei

rns, na província do S. Paulo. 

Coosultad:t a. camarJ , concede :i.'urgencia.. 
O Srr. Gz~~ROSJ Jihn.Q;;F:s:-Não ::i.po!aclo. 
Os~ . Pi:;::::sroz.:-n·;i :- V . Ei;:. dirâ si quer 

mand"r á. mesa ltm requerimento ne.~to s-3n- 0 Sl.~ . A nd:rade Fig~l.ci1·a re· 
liJo, .º par;1. fü11 cl~mont.-il-o <ICl'C re.picror m·- qu~r que 0 Sr. presidente haja de informar-lho 
gcncia. ~ · si ha na. .mesa pedido do Sr~ 1ninistro dtt fa r.eu-

0 Sn. Escn.1G:-:.:ir. • . .e T,u .':-u r :-Heccio .muito d_1i i.'>:t r11. aprcscnt.i.r a proposta do po:!er e:rccii
rcqt1ctcr nr1:·cncia. por cp1" e sahiclo r1uc ha <>om- ttvo sobi·e o orçamento da futm·o cxet·cicio do 
pi•om!a$O C)l!rc ~mos" e o gor~rno p:ir:: no&·al-o. i88;~ a :188,i . 

O Sn . Co~rns nl! CAs1-r:.o :- l'c~ :-. sempre. · A lei on1 vigor ele 3i clc Outuln·o de 1835 <lii 
O Si:.. E~cnMxor.rn T.w:>w:- Em todo o 1 no ::i.rt. 13 o sGg11hitc (líJ): 

ll''-SJ. Lc:·e:nos um:1 p~o':'.' si c:-:i>to oc1 n!!o c~se "O wiuistt·l)'C sccreta1·io de estado dos ne~o
c9i;cha\·? euLre ·'.. l!1a10rw e o .gore:·no, porquo, ·cios <h füzenda :ipi'esenlal"~t annu:ilmente, ".aa 
s1 1gto e ponto uc hom·a. to[1os n1•s. doputat!os c:im::1r'1 <los clep11t:\dos ate no dia 8 de ?lfo.io, pro
lica ~·omo.~ colf~::;·i~los e,;, um.1 pD.~1~·ãn m:lltl) post>l. p::i.i·a ::i. fixação das despo{.as gei•aes, im
mchnclrosa. e cu.nc11. · prc ss::. e 1tcomp:mh:1d:i, nssiin do bi.lanço 

O Sn. . !\h nTrn li'n.cxc;scD:- 0 mcir. o rn- g eral d:t receita e despem rlo thcsonro nn· 
cfücnz, r>~rque temos o <li1·ei t<1 do i 11to!'pcll.1çi10. cional, corno do orç:ime11lo ge1•:il do todas 

o s::., Esc-r.:,,;~o;. 1.:: 1'.mx.\Y: _ .Jn que 0 ns <lc .~pazns e da import:t.ncfo. ue impo$i· 
regimento n:io p~t·rnittn ,1 11~ ca c1,;i t.inn~. ap- ~õcs e i•end:i.s g-01·ae>. O bnlnn;:o cl:1 1•0ceita o 
pollo pnr.~ ·• c:::i;dc~ccwloncfa da ,_::im:;,·.: 0 rc- dcspcz:\ do lhl)>-0uro . nacion:il do nnno do quo 
cptcir,1 lti·gc nc ia !'o;· 5 o:i -ltJ ?ain titu:> }'al"·' t~ovo tlnr (':Otll:l ser:'l igual n1cntê apttosont.ri.do 

l l 1 · · n:L 111csu1n é nll<·a,.tcndo cl!\'.'Orrir!o ll\nis 11m 1111110 Lr •. ? :\ :' e.o :• :;S!.! !Hp ·: a (ptu rno ::· l 1 1r!1·1. ... .... 
al•;rn do <:spa~o :itú ~1gor.> 111.i.rc3rlo. » 

< 1 :-:1:. lc:x.'.•'J•J ?,l.\1:'n:<.~: - \': '""; ver si !'-io:i LOr111os ileste a1·Ligo, c i11co dia~ dcpoÍll ele 
ul1 t•iri1 . :tl1cr:.. a !'>CS~:~o lllgisl:iti\':1, isto ci, atá no dfa S 

Co11:mll!.il •" 1:.• .a, .; u c;;,Lfa a 11 1·:;c11cia. .lo ~1l:l io, s :1['po11do-sc quo a sosllão foi :>~orL:~ 
(1'1·o;mn- sc .uui!J " a110.rtt:s e•) S,·. 1m;.wli:iit,; cm :J do m:•smo mor., como ni;i.nda a·pr030ripçiío 
1·e:luma ci uttcuç<ió .) , comtitucion:i.I, o ministro d:i. für.end11. do,•o ter 

-· _ ~ _ . ~ 1\;ircsc1lL.'\do 1i cninar:i. a pr.Jposb do poder c:i:o-
.O :·:,r. l\..\t:?.r (;·1:: ?. ! _.~._.:ul<.n :,;<"o $ul>e • cu\ivo solire a fixa~;1o dn dcs:ic:tac oorçamc1uo 

~i L1·i1J nn:i. 11a:·.~ r.ot:cit?r d:i. ;:auiara u ~:i :i. u1·g·cn- ' cl:i. receita. . com o babnço rla.
1
despew do ultiino 

ci:t r~:·a, llOo tri;;~ prim ~i~ ::s 'lª''.''-:s r[c t;~1·~. dn 1 C'Orci~io füj'ticl:i.do, lE'C~Cntemente O do f8j() 
scsrrno 11 c n.m:tnh o.1~ p i•(1: ~:QllC 1Hlo h . i 1 1l:~ t• :i 'dS~n~ .. r\ 18$0. . .· 
s:i0 do ohjcel 11 <JUO prN·:lJdc ~c 1_jrita t· M couhc-1 O °iw~dor pe1°g\rnt:1 no Sr. 11rcside11Lc si com 
cirn.~ nto dll c~m:~m. :i. nm r1u'1.:·tc de ho1\1, fnn- { oífc ito ~ Si-. ministro d:i fazcnâa pediu à ·meso 
1la•ncnt,w um requc1·imc1:t~ sobro :i. lll'QJ~c t:i.dt\ 1-dcsig-11 :iç1lo dc_dia o hora para ler :i. proposta, il 
i;outo <b .Jngunm, que d~" e comaaumcar o si .o b:\l.~nço se ?.Ch:i. entregue na secNtaria 
ici·i•i;oi'io <h p:·ov[nei:i do S. f';i ulo co1u ler:ito- af!ru de s<! r distrihuid:J. 
1•i(I d:\ p:·ovincin ele nin.1s. · . 1 o « p • . N~ . ] · • 

O s·· . to .-,, ·• ~10Ft'c - · ·1'.crc•~ .. n ~·m• J ~ r •. . nr.sm:>.~TE .-! ao, scu1or, n.i. mQs:i. 
~'l .'j1,r11p n,t <, t.· • l ,,, 1 • 1 ·• •• .. · ' ·· i l':'i'.O ('nnsb. COUS!'L ::"L.}...,, tua 

importu.ntcs p~o·•incias do lm;ic:·io o u or,1dor ; -· · · · : • " ' • · . 
- -.. o.spnr:1 ''1uc·nemin 'tlt:1·çffo,--·q11c, corno. '.'cab:i de 1 • O Sno;- ·Axon_,\DI: F1GUEUU diz ql!-o .º seu l)C!-

clcclnrnr solc nmc111cntc , nlo é polillCt<, não 1 elido seta co11s1gna do e 0 )10bN nnn.is~ro, quo 
acLnc o _c.:sph•ito J!nrtida rio. :ü n:l:! '1"º dirig-i~o i tcrà ~1~lle uot_fo~~ procur:i.r,t S<l tisfazer a O$to 
por w1t1L., J,o:ls m lcuçõcs . Limtl:L-:;c '~ 1JOd1r 1 p receito consl.ttucional e legal. 
ur~<:n<?i :i, m'.!a•1.10 J>Ol'<p1c 11os iu~c~~"SSI)~ do j V:~i. po~óm, fax~r outra recla.lllll~.ão ao Sr. 
pai;: e dn maiorm convom «1110 sG na\> N [>ttam: pi·esidento. . 
afl 1utc~11clbçiícs. quo ci <liroito f!U'l nffo tom li- 1 Teve o or:idor a honra _da submett_er acamara 
Mitcs se uãl) m ;ont'.lcfo óc qtlc1n ns f?rmüht. • rl~s Srs . clcpn~dos var1os requer1mentoi pe-
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dilld11 ·informações ao goyei:-no. U01 ~elles, v:J.i ' r!io na. devida consideraçãO l!- rP.clarnação justa 
pa.i:-a .tres mezes., r~fer~-se ás _coml!11ssõe~ que e razo:i.vel que o nobre deput:ído acaba t!e fazer. 
d?11 d1f!'erente~ m1:iu;kr.1os s~ tem d:1do a . uuc- O SR. R o1>01,p110 DA:-;ns (ministro do im
ct0nl\r1os e D:ªº tuncct0nar_10~ pa:ra. de1~tro e perio):- Apoiado. 
fóra do lmpeno. Todos os mm1sterios satisfiz.e
ram já a requisição da camara., em virtude do 
seu re11 uerimen to, :l. e:i::ccpçào dos ministerios 
do imperio e fazenda. 

Pedia, portanto, ao Sr. presidente que se ser
visse Nnovar o pedido a estes dous mínisterios, 
a.fim de que vies.sam os dados exigidos.' visto 
como está organizando um quadro das d11feren
tes commissões concedid:i.s pelos diversos mi
nisterioa nestes dous ultimo~ >'nnos, e e.ses da. 
dos fazem falta ao Órador para completar o tra
balho. 

Outra reclama~.ão. Apresentou u1u outro re
querimento, vai para mais de um mez, solici
tando que todos os ministel'ios mandas>ern a 
nota das impressões feitas ell1 t1pogra.phias 
particulares, desde que, po:c um artigo de lei, se 
concedeu, como privilegio. à typographia na
cional fo.zer tacs publicações por conta. do 
governo. -

A' excepção dos ministerios da guerra e da. 
justiça, os outros deuarrun de ~tisfazer à re
quisição da ca.ma.ra. 

E' um assumpto q:ue diz respeito á renda. pu
blica a publicação typographica por um est~
belecimento publico , como é a typographia 
nacional. . 

l<;m todo o caso, essa not:i. tornp,-se precisa :;o 
orador pMa a discussão do orçamenLa da fa
zenda, em que se vai entrar em poucos dias. 

Um outro requerimento que te,·e a honra de 

' o 81.-. Felicio d.o.,; Sa.nto~ diz 
que ha muitos dias,mesmo na sessão pi: :;~ada, o 
seu nobre amigo i• secretario pediu à. casa. ·ur
gencia. para. que fosse dado para. ordem do dia 
o requerimento que o orador offerecl!\t â c:i.m11-
ra., acompanha.do ie a_w pr~jecto de codigo civil, 
par:i que fosso no:ne:lda um(!. commissno espe
cial guc desse parecer sobre esse importante 
trabalho. . 

Até hoje ainda o Sr . presidente não poz cm 
ordem do dia_ esse requerimento, obedecendo 
assim :i vo~~'io da. =· 

Quando ap1·csen tou o projecto não foi im
mediata1oe11 te vot:ido o seu requerirnonto por 
·ter p()C].ido a palnvt·a. o nobrG deputo.do por Per
nsmbuco, o Sr. José Mari.1.no. 8ntendendo-ae 
o orador com o Sr . presidente sonhe que a.quel-
10 nobre deputado não fa~ia q••esULo de fall1r 
sobre a mataria e que tinha. pedido a palavra 
apenas para. adiar o r equerimento, athn de 
eú.tll.inar a sua m:iteri:.<. 

Já. vê, porlanto, :i. cama.ra. que a collocação 
desse requerimento na ordem do dia não vai 
tomar provavelmente tempo algum ao parlo.

. mento, e UtU:l. simples \'Ol..'\çliO. 

Lembra, port:mto.- o oradOl' :io 81· . presidento 
o pedido do ill•.1stre Sr. i• secretario e quo faz 
lambem sou. · 

apresental" e que mereceu a. approvaçã.o da O S1·. Cru:z tem uma _r eclama.ção a. 
camara refere-se ao esbdo da divida l!u- fazer. 
ctuante a.ctualmente, dados estes necessa rios Eiu dia.li dll mez de Fevereiro da sessão pas
pa.r.a a. discussão do orçauiento, em que a. ca- ~ada. apresentou u m requerimento, que foi ap
mara. se acha. empenhada, visLO que os dados provado por esta. augusta caina:·a, pedindo nu 
fornecidos pelo orça.menta refere-se !LO rnez de iroi·erno imneria.l infot•m.ações sobre ~ exe-
Setembro do anno ultimo. - r · d d cuçiio, ql!e tinha. tido o final do aVJ..so e 27 e 

Pediu tambem quo o governo o informasse .Junho de iSói, expedido ao presidentCl do Pará. 
quaes :\S condiçõ~e em que olle tínhn aherto 
conl.ll. corrente com o Bn.nco do Brazil e ci.uaos O no\.Jro ministro do iinpG:·io dech1rou il: 
as condi~.ões em que aquelle estabelecintento c.~mara <1ue hav.b ox.igido _taos informações do 
banca.rio descontava os fundos do governo. respectivo presidente, e11trcl..'\nto, e1io deeor-
Pedi~, final.mente, ullla Uiforma\.ãO exacta do ridos mais de tres mezes, e ainda nenh uma 

rendimento etfectivo do exercicio de 1880-188 J, inforJiação :i.qui chegou, o quo pro\•a n1:.ih uma. 
de que ato agora o governo não di.~t1·ibuiu a vez um aviso do nobre ministro do i1uperio não 
competente synopse, como devia e era f.i.cil, e f~í e;tecutado polo seu dele:rado naquclla pro
tambem a renda conhecida. que tem sido ar1·eca- nncia. 
dadá p~r co~tã-d? actual exel"cicio, cujo fim .se A' vista, [IOr tanto, desta demora, pede o 
a.pprO'Slfl:i, .isto e, pelos dad?s e bal~n.ços ~x1s-101•3.dor a ·benevob inter1,enção de V. Ex. para 
tentes n_o thesouro, o relator.10. do m1mste~10 da que essas informações, si Yieram, seja111 pre
fazenda sobre os dous e:rnrcic1os ·não pod~a es· sentes. ao orado!' e, si ainda não chegs.l"a.m, o 
te.der-se, .porque, conforme declarou, faltavam nobre ministro faça dellas IlO\::l exigencia. 
hil.lanços, não só do prilneiro cxercicio ·como 0 S p . . 0 d' d d ~obre de-
do segundo. . . R. ;RESIDENTE.- p~ l o -º 

Hoje,. porém, que 0 primeiro e;.ercicio está puta.do sem l(}m11.do em cons1deraçao. 
1indo e conclui do e que já deve estar feita a com- O SR.. Jost MA.RtANO (pel(I. Of~ilt):-_ Sr .. 
petente synopse, e que o segundo ei.:ercicioestá preside nte, qu:inâo íledi a ·pa.liivra. sobN· o 
tão adiantado, que fulta. apeno.s um méz para requerimonl.o aµresent.ado pelo nobre repre
t erminar, o thesouro ·deve ter os dados suffi- sentante de Minas Gel'aes, não foi co01 o 
cientes para fornecer à 'i:ama.ra as iuforrua.ções intento do demorar a discussão; e," para dar 
pedidas. . UI)la prova disto, desisto d:i. palavra. 

Renova, por~nto, o orador o pedido que fez . t o SR. PnESIDl!N1'1!:..:.... A' vist!>. d!I de1a.rs.ção do 
O S~. ~l!.UIDE!o.'Tc:_-Est:ào preGentes alguns nobre deputado, o requerimento será dado para. 

Sri;. miniatroa, que sao deputados e que to.wa.- o e:tpediente de amanhã: 
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O Sr. :I,;,i;nacio I\.l~:u•tins (pela or
dem)~-Sr. presidente, ua fórma do regiment.o 
V. E:s:. enviou hoje para a comwissiio de 
coustituição e podores uma indiC'1~.ào, que eu 
havia hontem feito e <1uo ji foi apoiada pela 
cam:o.ra.. Parece-me que G8~a inclicnçáo já pro
duziu o elfeito desojado. 

Ult Sn. DEPUTAD0:-N1io apoiado. 

O Sn.. !G:uc10 111.rnn:>s: - Et1 me explicô. 
Si ·a indicação foi pa.ra a commissiio, ella 

nunca mais voltará ; e, si ,·olt.a.r, seri depois de 
serem apresentad:\S as protlOstas. a que me re
feri ; mas o Diario O ffi cú.Ll publicou e; sa fo. 
dicação o todos os jorn:i.es deram de!Ja notici:i.. 
Portanto, está publicado qur. eu indica.v:i. que a 
c:unar a interviesse, afim de' que os nobres mi
nistros cumprissem o•dever, que a lei lhes 
impõe e que SS. Er;::is. p!l.rece terem esque-
cido. · 

O illustre deputado pelo . Rio de Janeiro es
tendeu nojc esse p&dido :io nobre ministro da ta
zenda. que, na fôrma do m•t. 13 d:\ lei de 31 de 
Oulubro de tS35. j,\ dcYi:' ter :1presentado ha 
dous dius o projocto de orça.menLo ..•. 

O Sn. ANDILU>P. F1r;u:&mA:-E o b:i.lanço do 
u l timo exercicio. 

O 51' .• lGl\"AC10 MART1:-;s:-••• e o balo.nço .do 
ultiw•:> exercicio. .. · 

O Sa. RooaIG-uE.s P.mx:toTo :- O nobre mi
nistro da. marinha tem razão ; enkou ha pouco 
tempo. _ 

O Sa.. 1G:-;.1c10 M.1.nr1Ns:- Mas não ha razão 
para violação da lei . 
. . Ainda mais. P eço igualmente a attenção 
illustrada.. de V. E.x:. para um facto que se dá.: 
V. Ex:. viu que foi m><rcado o dia de hoje, á 
uma ou d~ horas da. ta~de, para ser r.pr esen
tado o proJecto de ~ução de forças de terra ; 
entrot:i.nto! ~ste proJecto, a.ntes ~e s~r a-preaen
tado, Jª foi impresso ·e por nos distn buido . 
Polo menos isto e uma irregularidade ; antes 
de estar o projecto na mesa, jà. nôs o temos. 

UM Sa. DEPUT.\.DO :- O meamo aconteceu 
com a falia do throno . 

O SR. !G::ucro l\hRTrns;- E xactameote. 
Eu, que não assisti â sessao da abertura do 
parlamento·, li a falia do throno antes de Sua. 
M1Lgestade a ler no senado: ao meio dia, justa
mente quando Sua 1lagestada a começava. lor, 
e11 a li na rua. do Ouvidor. Pa rece que dove 
hã.ver alguma fiscalisaçã.o por pe.rle de> go\"Or
no para que estes factos não se repitam. 

Coucluo pedindo a V. Ex. que consulte á 
cama.ra. si consente na. . retirada da indicnçlto, 
que mandei á. meia. 

Con sultllda acamara, consente na retirada. 
da i ndicação · a presentada pelo · Sr. lgnacio 
~tartins: 

· Eu, pois, quet·ia pcdi1· a V. E)(. que consul
tasse a c a1iiara si consente na retirr.da da indi
ca~ão ; e ó faço, Sr. pi·~si<lcnte, periniltindo 

.V. Ex. que eu note uma circumstancia. O Sr. A.tY<>ns<> Penna(ministro 
da guerra) :-Sr. rresidente, devo dar uma 

O meu illustre al!li~o. o nobre ministro da. e "plicação; em vista das palavras pronuncia.das 
guerra, pediu dia e borri paro. apresentar 11 p...Jo nobre deputado pelo 5• districto da minho. 
pro.ioat..'\ da ft,aç:"fo de forças de terrs. Noto prol'inda. 
quê o officio de S. Ex .• dat.."\do de 20 deste rnez, s. .E:x. apresentou hontem uma indicação 
só cheg-ou :i camar:i hoje>, depeis d,, minha in- para que a c:unarn. ch am:i.si;e a a.ttençlio do go
dicação. ,-erno sobre o assumpto referente á apresentação 

O Sn. M.>TT.~ ~hcn.~uo:-Cbegou hontem das propostas de forças de terra e mar. S. Ex. 
depois da. l~itura do expe1!iente. chamou a minha :o.ttenção para o descuido da 

o SR.. !G1'ACIO ::'IIAnTt:-;s:-Hontem, quando :;ecretaria, que demorou a i·emessa do o!llcio, 
eu fiz a indicação, nii.o h:i\'Í:i. officio nenhum na pedindo dia. e hora para a apresentação da pro
mesa'; cu proc11r.,i ; por conscquencia, si posta, que me compete. 
chegou hontem tsse officio, foi depois . da DeYO dizer a S. Ex. que assignei o officio e :i. 
indicação. proposta no dia. 20, como se vê na data. Em 

s"bb:J.do.dia. em que não hoaYe ~es~iio nesta cn-
0 facto e r1ue eu, não podendo de fó~ma a.1- mara Era muito natural que a secretar ia nio 

guma. ne1n devendo, nem sendo ca;i:\z de attri- pudesse remetter illlmediatamente esse oti
buir a esse oflicio uma ante-<lnu•. poço a n.tten~ cio. 
ção do nobre ministro para a sua secretaria, Como ê de . costume, sempre se imprimem 
que leva 11uatro dias para c:s:ped ir um officio á estas propostas. 
cama.rn doa deputados, dando-soa coincidencia Houve oquivoco, como me ei::plicou o Sr. d.i-
de cheg&r depois d3 indicação. reclo1• da soc retaria, no modo de eomprehender 

Aindll. mnis . Desistindo do. indicação. eu pe~.o o tempo em que essa pró posta devia ser aprG
a interferencia vo.liosa. de V. E:s:. pa~a coru o senta.da : en te lldia elle que a proposta devia 
nobre ministro da marinha; a.fim de que venha a.cmupanha.r o relatorio. no que .equivocava-se. 
a.presentar a. ·proposta. de for ças de mat" .. J:i. se Não resta a menor duv.ida que o relaLorio tem 
passou o prazo. mais cl.e' oito d i;i.s. e S. E:i:. não prazo maior do que a proposta. 
c umpre este dever. que lhe é r igorosameBte Mrui . não ,·~jo que com isto se prejudicasse 
imposto pela lei. ou comprõmettésf>e-de··quaTquer -:mõâo o- ·inte-·-

. . r esse publico. 
O Sn. C .\NOIDO m: ÜLIVE!l:U -: - :. Hoje é que (1 proje~~ apresent~do õ p~ra vigorl\r no fu-

faztm oito dias que -se abriu a sessão. turo e:s:ercicio. 
O Sn. IGllACro 1',1.1.11.TtNs: - ~bs elle só tem . Quanto â ilbservn ção que fez o nobre deputa-

tros 'dias dep~is de aberta u se$são ; a lei à l do, de so haver distr(b1udo hoj e. antes da. apre
ex01•essa. Nenhum dos nobre~ winistros apre· sentaçào da proposta, o projecto impreaso, 
ientou a proposta no dia marcado. cteve ser um equivoco da secretarie. da ca.mara. 
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E' sempre cosl•itne, no dia on1 que a p1·opos- 1 presento ses"h vc :·.i. w.1e não colho:»1 a.s ce!l
t.a tem de ser apresentada., vil'cm d:L secreta ri;~ s:a-.1s ·1uc dirig-in M 1n bi;tel'io. 
de estildo, a. que el!r. se refcrD, os projoc.tos Ant'-'S d~ Gccu;1.;r-~uo com a s obs~n-1\<;t.cs 
impressos par:i serem distribuidos nesta cam:i- <[aG o honr:d o dcpno,Hh fez sob!·e m2- tc;·ia~ 
ra c no.senado. Por cst.ir marcado o <li:l tlc :<llinen t.c:; ~~o ministc~iu <iuo ·túnho :i. honr:i. e!<! 
hoje, :'• 1 hora da tarde, pa.r :i. a apresent.-i.çào diri;jir , eni. mtÜUls <l:1s <1 t1acs ~st:ia ele plc:io 
da proposta, nli.o vejo ~ue o ser1•iço pul.>líco sof- a ccôrdo com S. gs., cl<: ;-o ,1"J, umn ligcil·a rcs
fra por se haver distr1bui<lo o. :ncsm:i ;i1·oposta posta às que ~, ~inlJ~m forn111 :.ipre$en tada.s p~lo 
:io meio-dia. O nobre deputndo póde te1· maita noi)re . 1.);>1t'.~do pulo :li o dis lr:cto fo ll io d•) 
l'l\Zli:O, ruais cu não sei cm <JtlC por isso soffrcm hneiro, cm i·ekç.<o :i fol t::, r.e fo:·ç o. <lJ que se 
o sGrviço publico, e não ,·cjo nc~se facto ~.do r eseatc o g·ll>inc:c pa;:a policr i·eali:r.a.r econo
digno de censura. mi:is e fazer i.J::tSs.~r nesta. cas:i, 111C{l id:i.s qtte S!l 

Ai:.<:<u;:.;s Stts . Dsrü1'.\DO$: . Pelo contr,ir:c . prendem :10 ;:;·ç~monl~, co.:1 o lim elo molho1·a1· 
o nosso esto.(,o fin~.ncc11·0. 

O SR. AFFO~S~ P.i!X:\A (m·inistl'o da fJt!Ó'rr<): 
- O nobre deputado, no iutuito <le ceusltr;\r 
o governo, de mostrnr que ello não tem razão 
em cousa alguruo., e que os seus actos niio têm 
o meuor fu11damento, anpt·o~·::ilou-sc ·,Jcsta oc
casiiio para r eclamar ; 'm:i.s S. Ex. ha de con
sentir que eu declare que ni'ío acho nbsoln t:i
mcnte r~z:h na sua reclama, ão. 

ORDEM DO nIA 

S, i.l:s:. f .ii nimiumcn le : nj:tsto nas su~s 
ap;occi~,õcs. 

A Yôt<.\..'lo elos 01·~a1nentos relativos aos m i
niste;·i<Js do im i)!:l!°io e fa j ;i.>Liça ah: estão par:\ 
demri11•Lr:u· :"tO nolm~ dcpula<lo <! llO nem. o g·o 
,~e 1·r.. o so :-cccin. do ptúpor n1:: Ihht.:J te :r!dentos ~ ... 
acono1n:1s, nem :i. m:tforh. lhe rcgn.teiri. o seu 
a poio franco a d~cidido (apoiados) p:i. r;1. dotar 
os ser;i~os c ouv\:nicnte1uente se1n ha·,·er ex.
cc~o de !lcspez,• qa~ :!ITO po~s1 ser bem justi

Continú:i. a 2 .. discussão rlo crç:imonto d:i fic:iclo. {A.poiados.) 
Disso S. E!:. <1ne o ini:liste: ~io p~~s ·iu por umn. 

huP.1ilh~çiteo t• ~cit u ido :1 indi 0;a\ãO d:! romreis
sào pa:·a qnc ;is e:nencia '• CJU'J o nobrn depnt:t!lo 
e outros hon:':lclos mcmhr"s eh\ minoria n.pN
sent:lrani ao orç~m~nto !',o i1nperio, fossem :i. 
cll~ r ome tti<!:'ls. 

guerra. 

E' lida, e o.poiada. :i. sesnin te emenda : 

Ao § 5° Instrucç~o milil.w: 

Para a creacão de uma cscol::i. milit•w pre-
:parll.torfa em Cuyaba i0:000$000. . 

Para a remess"' de li ''"O& 'le inslmcçfo llli
lilar :l~ secretarbs dos corpos tlo exercito 
existentes nas pro;'incio.s -IO:OOO>;OúO. . 

Sala das sessões. em 2.f de '.\Iaío <lo iSS2. -
A. Gonçalves de CanaUw . 

QGcr S. E e 1 p0r:~1 nt11t·.'.l, 1 .. ,,·;u• ~ .. suscep ti .. 
hilid~<le p~rbme1~tnr ate ao p::rnlo rlc n!io :i.cci
t:1 r-~c o estLH1o o cx:uae d:i> commissucs em 
rnalcri:'.s tM impo;·b ntas como ~q:!elhs o. que 
se rofc;•in.m '\' cmenda.s otfo~cc i <las pelos h on
r;,dos deputados ~ 

O Sr. -~fl"o:uso l.>enna (111<nist,·o Sed licito" ~o gove:·n<l impor Ms seus ~.mi gos 
d a guerra) :-Sr. p1•esidente, tenho acompa- a sna opiniit.) cm mntcri:c~ t:1o 111cli!1dl'Os.'.l.s, on1 
nbndo, eoni o interesse que clespot·ta a dfocus- a~ampl-ls tilo ~:· :wes ro:1!0 os de r; n:! se trnt:i? 
sào rela.tiva1uent& ao orçamento d:\ guer ra, as Pôclc o U"\'.:J o ::p ·;crno p.-escin.\ir <h •ooopc
pondera.çõcsdosdistinctosmembros d:i. opposição, r:içio do. coinmiss~o eleita peh~ maiorh lh 
que occupara1u a tt·ibu1rn, ji para. ofün de ceu- ('as:i, c d~ µleuo t.ccü:·i.lo com o pr o1n·io g-o
sura1· os aclo5 do govorno, j:i p:1r,\ o de :>.na- yet·no? (;lJJDfodo.•, m ilito bc lll .) 
lysar o motfo iio:· c1ue foi organiz:.do e3sC orça- · l'iito de r.·_'fto, ô pr;;ciso que sej:•m!!s ::ordal.o;. 
mento, propondo 11100.idas coocerne:ltes · :is di- O ~ovoru'J tero a r:i~ponsnhilid!t· ls do , µe!!'ocio : , 
;ersas \"'erbai<. colho :;s i :1for.n"çõcs <JUO peb sua posiç.:io 

O honrado deput;J.do pelo Rio Gi"~m<le do Sul, un-tcm,lmoatc lhe vem :ê~ müos ; is t~. ·,o:-<im, n~o 
que iniciou o debat;), este11deu-se em conside re.- quet" d iz.e:·. 11om p,)d!:! <ic fürmo. :i.l~u:na signi
ções referentes ao progrnrorna é politic:\ do ficar, qae d~\·o P''~scintE l" clv cc;ncurso elos 
ministerio 21 de Jo.neir'o. mcmlr•?·' <lo p:i.rbmen to. e ddxat· de ar.~it ir !1S 
. Não poderei acompanhar a S . Ex. nee~e sua.< i<léas desde r1ue S"! h"rtnonis~m r.om os 
terreno, mé>ruo porq11e V. Ex., St". presiclonte, i11te1•es3es <b E~G.t<l<J . (;ipoi1;dos .) 
cham:i-r-me-ia ao debate, conforme proeeit.ia Pela. min:i,_ p:a·Le 1locl.:m.J que nfo ,1noro e 
o reg11nento. • nem nc.~ o .;:1l ra cous~ senão <·~ te c0ncm•;;o 

Não ~e fõ1-a difficil. dar ao nobt•ê d_cpulw.lo 1 illnst;o•.Ío, que r.;; c :\lll·•rns dito o d~Ye:n dar no;; 
um<i _1 ~sposta ~a~al a~ consnl'as ri ue loz cot.<t \ goYe t•nos. (.·lpo~"'los, niuito l;em,) 
rel&ç..o â pre tendi:la · falta d~ · progrmnma do . ...... 7 .. .. • ;-. .' 
l?abinele. mas é este . t 1., . a.l; O Sr. .• \;s.,1,,.0,, t 1c v •• 1r,A . - " º ' ·cm <l:i.r 
"· . , ·- um p~u o sov. e o q.1 

1 

orn tel"Jn·J . 
J& ttve occas1ao de pronunciar-me n~sb 1;a.- • ·• . 
m•ra e no senado, não obsta.nte o Sr. p1·ei<i- O Sn. . .lw110;:.; ;o Pm;~;_, (1 .1inis<1·0 cti; .r;ucr-
deute do conselho o h:i.vet•, feito lar1•:\lnente. e l ra): - l~to n~o se entende só com 05 rn·rnülro:; mais de uma vez, sempre de um~. n~a11e il':I. vic- "d.i lll:J.io:·ia, CJ.lle rll)OÍ;lm O ;:tnNrllO: OS propt•ios 
toriosa.. (Apoiados.) i ~~em>iros. 1h opposiçã<:> ec;tiio nes:a 'lbrlgaçiio. 

o Esc . · ~ . . 1. · ' ·• 1 !~ folg-o·c ~ dai' tes to::iunhti. e O> :i.c to, dn 11obre 
R.lGXO(.L:E L~O~H ( & Ufil :i.par,o . tlep<.tt:itlo Deb Iti0 ,fo .k::c;,.,) ;,\ii Gstfto ··;).l'D. <le-

0 SR. AFFONSO PEXXA (m.i n is!?O .;,, gue;·i·ci): ' mous!:·~l-Õ, ( :UC t:nll si1o ~n <::!lp~ll ho êO~(lC
-Si o honr;>.do deput:1do pelo Rio Grande do '. r.:r pari •IU-J · se faça J:ri 0rça:Mn to de a ccõrc!.o 
Sul ler a falla do throno com qne foi abert'.l. ;i : com ;is conycnicncias t!o p :\iz . 
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Portanto, não posso ~oncordar com o hon
ra.do deputado qu&.ndo declara que o governo 
paS$Ou por uma humilhaçilo, nilo se oppondo a 
que as ernend:ts apresentadas p ) r S. Ex. e por 
sell.$ :i.migos fossem a comnüssão respectiva, a 
qual poderia :i.ceital-as, sem que c0m isto fi
casse prejudicado o progresso natu~al <los ser
viços que correm pela pasta do ministerio do 
imperio. E a prova esta no facto do honrado 
deputado ter visto muitas das suas emendas 
aceitas e vota.das nesta. casa. 

S. Ex. ainda fez questli'.o de havé-r o g-oYerno 
sida derrotado na votaçifo de umo. peq_ uena 
verba de 8:000$ para a ct•onç.W de mais uma 
cadeira na escob. de minas de Ouro Preto. 

Mas S. Ex. dev>l ~aber, e o honr..,.do ministro 
do illlperio aqui o declarou, que essa m:it0ria 
preoccupa a sua attenção, e por isso hll e:s:n.
mina<lo com o maior interesse tudo o que diz 
respeito á organização e desenvolvimento di1. 
escola de minas do Oure Preto. 

E em vistfL d~ propostas e de ca1.'tns dn digno 
director daquolla escolo.. que ci um sabio illustre 
(.apoiados), ~ que tão bons serviços ten1 pre
stado ao nosso paiz (apoiados), estava na s~m 
ruente, disse o nobre ministro do imperio, t\cei
tar esta cl'eação. (Apartes.) 

Devia S. Ex. julg-:i.r-se exautorndo, porque 
os seus amigos, quJ honrnm o governo com o 
seu apoio, entenderam rejeitar a emend:\ do 
nobre deputado qu:~ supprimia a verba para a 
noYa. cadeira, discordando da opinião do mi-. 
nisterio 1 

Pois si é um serviço que preoccupa a at
tenção do nobre ministro e ronto que n:t$ rc
form11.s que preLende fazer terá de constgn.ir a 
creação de tal cad·~irn. como b:i.da de julgar-se 
S Ex. ex.:tutorado? (A7iQiados e apattes.) 

Jã ~-ê, portsuto, o honrado deputado que lhe 
falta razão para deduzir destes facto< que o go- · 
vemo est:i fraco, mórmenltl tratando-se de "s
sumptos referentes a economias no orçamento. 

Aceitando as erneo.d,1s da opposição, que 
julgu compMivt>is com o bom aod 1·mento aos 
negocios publicas, d:i o govern0 tes\emunho ito 
seu procedimento franco e leal, e revela-se 
superior ·aos pequenos interesses pal'tidaríos. 

A minoria dá. um nobre e-,;;cmplo de patrio
tismo \'Ot&ndo essas eniend::is, desde que reco
nhece aceitaveis, e rejeitando aquellas que 
assim nfo lhe p9.recem em vista do .estado dos 
ser>iços publieos. 

Passarei ag-ora, Sr. pnsidente, a tomar na 
devida consideraç!ío as obsel'va.çues apresenLa
das pelo nobre deputado pela. província do Rio 
Gr~nde do Sul, que encetou este debate. S. Ex. 
trouxe ao conhocimento da casa um assumpto 
l?ªrs. o qual chamo.1 a a.ttençã~ do g<frerno, is~o 
e, para o esta.belecimento de linhas telegra:,hi
cas da caphal da sua provincia p:i.ra. a Cruz 
Alta, com os direi-sos i-amaes por S. Ex. enfao 
lembrados. 

Me é grato declarar, que o hom·ado deputado 
npresentou mui judiciosas consider:.çlíes·para 
fundamentar as medidas qu~ julga necessarías 
sen>io convenientes; para a segurança d.'l.s fron
teiras. estendendo-se o fio telegra phicó até á 
colonia do Alto Urnguay. 

V. I.-10 

Devo informar a S. E:s:. e ao pa.rlamento que 
pelo mioisterio a meu cargo· tem-se feita des
pezas não pequenas, nos dous ulLimos exercicíos, 
no intuito de dotai· a provincia. do füo Grande 
do Sul co!Il. estas i·:ipidas comwunicações da 
fronteira para o centro, realmente int.!ispens:l.
veis não só para o progresso do commercio da 
provincia., como e principalmente parn a nossa 
s_egarança., no caso de conflictos interna
cionaes. 

Tenho aqui :o.. nota dessas despews, que ím
port~rcH11 eu1 iS. a 20:000.), ni\'(uclfos dous 
e:<ercicias; ma~, co1uo S. E:s:. mesmo ha 
d~ reconhecer, o governo nem sempre tem úS 
meios p1·ecisos para fazet· marchar de prompto, 
e corn a p~esle7.a neces;:a:ia, todos os melho
r~mentos tiue são reclamados pelo paiz, embora 
militem om sen farnr ::is melhoras raztles. 

S. E~. censurou o racto de te: o ao vemo 
m:mda.do pri.rn a colonia do Alto Uruguay um 
destacamento de gnacdas nacionaes. qu.i foran1 
cmpregndos em t~abalhos improprios de su;1~ 
condições, e das obriga~ões que por lei lhes sãci 
impostas. . 

Posso informar a e.tmar:i. que este destaca
mento foi dhpensn.do em Feyereiro, e, portanto, 
muito antes ào nobre deputado haver tc·lzido ao 
meu conb.ecimcnta semelhante facto. 

Entende S. E~. 11ue :1 colonia do_Aito Uru
g-uay dern preoccun:i.r muito :i. atLenção do go
verno, porque se.acha collocat!a em posição da 
pt'estur gt'undcs serviços ri. defüsi de nossas 
fronteiras por aquelle lado. 

Nl'i:o discot•c\o do honrado deputa.do, e assegm·o 
a S. Ex. q~e minha atten,;ão ~em sido dirigida 
p:1ra esse assumpto. Aguanlo as informaçiies 
qus est:'fo sendo prep:wadas pelo official q1rn foi 
incumbido de est:i.bolcceraquclln. colonia, a Sr. 
m:i.jor Antonio Florencio Pe1·eira do Lago, pn.ra 
ver as providenciHs que de promplo podem ser 
da.das, por c(l.berem nas minhas attribuições; 
e si as outras modi<las, <'jlJe fore111 propostas, 
dependerem de antorizo.çiio do poder legislativo, 
nilo me de morarei em vir solici ts.1-as. 

o Sa. EscRAG~OLLE T.urn·.n:- r. Ex. não 
podia tl3r melhor auxiliar. O m:i.jor Lago é 
nm das officiaes mais esparançosos e m.ü~ dis
tinctos do nosso exercito. (Apoiatlos .) 

O SR. AFPoNso PExN.l (ministro da gi<el'ra): 
-Diz muito bem o nobre deput:~do: e um 
official muito distincto. 

O que, porew. não posso convfr ê no modo 
por que o nobre ·deµubdo apreciou o ost:ibele
ment·) das colonias do Ch:i.pecó o do Chapim. 
Acha-:is S. Ex.. perfeitamente inuteis, quer 
pelo la.do do. segurança, que~ para oftm de des
em-elver a riqueza publica na zona em que 
for::i. " assent(l.fas 

Discordo de;;to. opin'ITo porque, estando ollas 
em tenit-Orios limitrophes, serão inquestions.
vclrnent'l c.ucleos p~r(l. o cst&belecimeuto de 
populaç..'i.o e ao mesmo t<0mpo p0s~oa militares, 
que servirão de base par:i v estac1onamen to de 
forças milit(l.rcs que tenhamos de mandar para. 
alli. Além disto ha em fiwor d<\ instituiçi1o ilestM 
~olonias um facto, e e, que mi: provinda do 
P al'an:i a ponuhçi!o tem urna certa tendenci.!!. pimi. 
occupal-as,' por se acho.rcm o!las situs.d(l.S cm 
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terrenos adaptados à agricnltu.ra e :i. industl'ia 
pastoril. 

l'I Sr:. (h~:;Euo~o )ÍARQUF.s:-A\lOi.'\tlo. 

O Su. P1u:sIDl!:>TE :-Leml.n·o ao i1obre mi
nist~o q \IO é chegad:i. :i occs.si:to de ::p•·osenlar 
:i. S'l!l proposta. Convido :i. commis>:'í-0 nornead'1 
a acornpanh,u· S. Ex. 

R~tirando-se S.E:t. da lribtvitt, é iutroJuzitb 
no a:cliiJ com as fo:nuüidades do estylo e lil :i 
srgtlinte proposta: 

Augustos e dignissimos senhores reprosen
hntes da nação. 

Em cumprimento do preceito ·constittrcional, 
e de ordem de Sun.1\fagesta<le o Ilupet:i(lor. \"e-
nho apresentar-vos a seguinte · 

Pi-oposta 

c\rt. 1.0 As forç;as de temi p:1ra o nnno fi. 
n \nceiro de :1883-11'84 coosta-.ão : 

§ i.0 Dos officfae.s das diffoi·entes classes do 
qua·.11·0 do exercito. 

§ 2.0 De 13.500 praças de prot em circum
st:i.ncias 01·din:i.rlas e de 30.000 om circumstan
cin.s cxtranrdin9 rias. Estas fol'.,.'\s s ~r;,o e flmpie
Ladas n:i. fórma <la lei n. 255() de 26 de Setem
bro de 1874. 

§:)o Das companhias de ap:'Cllllfücs al'ti
lheiros, não e:s:ceJendo de 400 praças, d:>.$ duas 
companhias de a_prendizes militares cread:1s nas 
proYincir.s ele !llrnas Gemes e Goyaz,com o _pes
soal C[UG lhes foi marcudo, G do corpo do alnm
nos da escola militar dr. côrte e: das comp:,nhias 
do nlumnos d:i ~scola militar da proYincia 1lo 
füo Grande elo Sul, até 400 pi-a\'~s. · 

Art. 2° o premio j)Mll. os ;-olnntn.1·ios sera 
ele 400$000, e par:i os engajados de 500$000, 
p:1go em tre~ prestações, sendo o dos segllndos, 
poqior'Cional ao tempo pelo riual da IlO\'O se en
g;.jarem, nos te~mcs do a.rt. 2o da lei n. 2623 
de 13 de Setembrn <le 1875. ' 

§ 1° Os voluntarias. percehe~ii:o, emquo.nto 
forem praças de pret, m:i.i~ uma gratiíicaçiío 
igual â. metade do soldo de pl'imeir~ praça, con
forme a arma em que servil·em ; os eºngajados 
perceberão mais uma gratifici:u;,10 igual ao soldo 
<ile primeh-a praça e tambe1a segando a arma 
em que servirem. 

§ 2° Quando forem cxcu3os do serviço se 
lhes concedel'i nas colonins <lo estado um prn~o 
de tel'ras de 103, IJOO metros quadrados. 

§ 3.0 A importancia da cont1·ibuiç'lo pcicauia
rh, de que trat:\ o ::i.rt. 1° § n. 7 tln bi de 2G 
de Setembro· tle 1874, ser:i <le 1:00()$000. 

Art. 3.° Ficam rllvog-adas :i.a disposi~.líes em 
contr<1rio. 

Palo.cio do Rio de Janeiro em 20 da Maio 
de i8S2.- Atfanso Au911sto Jloreii·a Penncr.. 

O S!.". 111iuist1·0 rntfr•1-so com as form1lllJadcs 
do estylo. 

O SR. AFFO:>so Pr.:;:;.\ ( niinisti·o da 
r1uer1"(~, cont·inm11Hlo): - Sr. p1;esid~nt!!, como 
ia. dizond.ll, as coloni1l.s militm-.~s fundadas no 
Chapécó 1) no Chapim pod"m pr~slar, ' ' hão de 
prestar muito bons serv\~os, nli.o só na defosii 
do Imperio como m,_,smo no 1l~s1~nv-01Vimento 

rhqu~ lb. riquis$in1a zomi. qu~ se :l.Ch.:i desampa
ra<b.;e actualm'•nlo,com r-st •s llllCl .•os de popu
b.ção, L"ndo a gar:mtill- da fo~ç·i Li "stacionada, 
s··r~1o lH'OClU'tuhs em br1C\"O por população indus
t1·iosa 'lªe \'tt ~Ui C"stniJ~l"co.t·-sc pnm cxplo1•a1• 
as gr:indes rictUCZ•l~ natu:·:i. 'S que se Dncontrara 
no t···rl"itm·io ;-m qur) se acham fünd;i.dos. Ac
c.•escc m:•is, S1·. pre.~idente, qu' é t:imb~m unt 
pnsso quo <bm-;s p1ra mai> t:11·de "Stabelecct·-se 
a n:w •ga,ão, qu i facilitarâ o esc0mn;>nto dos 
productos do into.rior da provincia, procurando 
os Ul"rc:idos consumidor.:s. E achando-se, como 
se <>C14'.m fündadn.s essas coloni;is, cm tcm•itorio 
inco~.tcstado, não \'~jo ilist'J a m~nor inpru
denc1a da p:irtc <lo governo. 

O Su. Escll.~GXOLLB TAUNAY: - Pare~e d:1r 
raz:lo á Republica Argentina. 

O SR. AFFO:\SO PBxxA (ministro ri.a 9ue~i·a): 
-N;i:I) d d:n· rnão, po1·que o nosso direito tem 
sido por Lnat:ls 1etes ventilado e afirmado, que 
não pó,le <leste facto <leduzit•-se a renuncia 
J.ell~. 

Disse o honrad? depuLadu que assim parncia 
irmos r9conhocm· o dil'ei to dn Coníedcr:cção 
Arg-cnti:1a; mc1s isto cst:i mttito fonge dosin
t~itos do g-0-;e~uo, i10\ll de bl acto ~e pt.ide 
tira~ essa comequenc1a; po:·quttrlto. sr o go
ve~no ten1 esse pont.o em lilig-io. não deve ir 
pot' su:1 proprio. nutoridude resolYel-o ; emquãn
to n~o fôr resolvido, po~· meios diplomatices, 
como ó de e sperar que aconteça, não nos 
Cll!11pt•a a nós praticar acto nlgt1iu que importe 
um:l. decretação de direito em nosso favor. 
Neste caso seriamos-nós ~;,; propi-ia autoritacie 
a 1"esolve1· um ponto litigioso, em\Jora o direito 
do nosso p:liz pareça inteiramente claro e fun. 
dado nas melhore~ razões. 

O nobre deputado pol' Mato Grnsso chamou 
:i minha atton.çiio para o est~do precario em 
que se acham as forças estacionad:is na sua 
pral'incia,. de;;de que eslã.o clbs bt>iu longe do 
estado completo que lhes fôra ma.reado. 

E' certo que ha nas corpos estaei.on:ulos em 
Mato Gtosso um grande desfalque. Desde, po
rém, que assumi a geróncit< dos negocios da 
guerra, foi a 1uinha. :it tcnçITo ch~rua<la para este 
assumpto, e e:s:peJi ordens pal'a que de algumas 
provinclas, onde ;is gua.rniçõe& se ach:i.ni cam 
um numero de pi·nças muito superior ao que 
elevem ter, fir.essem 1·ecolhur a esta. côrte parte 
•1ess;i.s pr~ças n!im de poJcr 011 occo1•rer às ue
cos~idados do serviço de Mato Grosso. 

Aind,\ o hon;-ado depnt:ido ch<lmou :i. minha 
altml\}ão p:i.~a o o.buso que se dii. na sua pro
vinoi'1, de sorom as praç••s incnn~bidas dil. con
duc~-ão dri malas perteneentes ao cor reio . 

ExpedirP.i ordens tel'luin'1ntcs para que cesse 
semelhante nb,rno. Entreto.nto, segundo z.s in
fommçües que teuho, mlvez o nobre deput~do 
labore ara confusão. As communicaçiíes postaea 
entre l\fato Grosso e Goyaz são perigosa,s ;os 
escafetas têui tle 1:1trave~sal' -V~~to.~ sertOes pcl"
corridos por indios ferozes; e, portnnto, torna
se Mcessario que OS conda.ctores de malas 
5ejam ::-compn.nl1ados de algumas praças parn 
g":1"antir l ~ua segurança. Talvez dahi pro
venha o equ1voeo em que, :me p3rcce, acha-se 
o nobr() depu~do. 
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Falbn.do (hl. ins11fficie11cia de p raç:is, e do 
consequente desfalque de nlg-nni; corpos es
faciono.dos nas proyinc~s fronteiras, tenho 
occasiito de responder a uma censura que aqui 
foi dil' ig-ida ao governo pelo honrado depat:i.do 
polo i• districto de S:mt:i. Ca.tharit1a, por niio 
ter ou deLe1·miua.do c1ue fossem mais 20 p:a ça.s 
ll;COmpanhar a commissão cncari·cgada d,1 <l e
lnnittu;:.üo ele fronteirM com :i. Ropul>lic,1 dG Ve
nezuel.,,, S. Ih. não tcru <is info1· 111~.çues com
pletas <lo facto, e po1· isso cspo>Du a cc nsu?:1 
dirigida. ao governo por um dos oi·g.'i:os cb. im
lll'ensa dest;~ corte. 

Ach~.n<lo-~e a gti:lrniçüi> d;:i Pa:·:.i muito des
falC:lda, cCHl'l'l con,t.-i .dos anne x.os ao relo.torio 
do meu illu~ti·c :i.niccci;;;o~, e como ar1ui mc.>mo 
foi j:i. r e·,•cl:vlo p'.>r ura elos distinctos depu:11clos 
daquell;1 p;•ovincia, não 1lc\'i:i cu <!~termina; 
quo so <lcsli~«s;em m:.is 20 p:•açn:,, ~o:no rc
quiisit.ava o meu collega 1ui11istr.> cios negocios 
~strangeiros, sem ir tornar o ser\'i~o q uasi 
impossível para as praças que permanecessem 
1t:1quella. guarnição ; mas aguardo comruunica
ção do cumprimento de or<lens que e:s.pedi, e m 
Feverei ro e Ma1•ço deste nnno, no sentido das 
proyincias do Piauhy, M:i.i•anhiio e outras do 
Norte fazerem seg-ufr para :1.s do Amazonas e 
P:mt parte das pl'.11;.ns e:rcodentes do nnme~o 
marc:ido á guarni1;<\o c1e cadti. 1tma. 

O hom·11do [•t•esiclente dn pt•ovincia <l9 ilfora
n11ão j:i. communicou-mc c1uc in rn:indar marchai• 
p:ira o Pará l10 praç11s, eonfo1•ruo a minha de
terminação ; mas qll!;i, esta11do a for~.-i do .linha 
disseminada 11010 intcriol', teria de esoernr que 
aq aellat pI"aças se •·ccolh.essem dos· de;; t:i.ca
mentos em que sa n.c.h.wam, :l fim de não dei:>.:\t' 
a capital ~- 111 0 uai·niç.ão. Em respos~ n !)Sta 
communicação, reiterei as ordens an tel'iormente 
da.àas. D~sd~ , portanto, que so,ja r eforç:\ds. a 
s-uarniçito do f>:n-á, como espero, breve monte 
poderei attcnder :1 requisição qu -i mo foi feito. 
polo nobre ministro dos estrangeiros. 

J:i. võ, pois, o nobre depttto.do quo o neto 1lo 
;;ovorno niw é digno da censur.• rp1c S . Ex. 
lhe foz, autos tem a expli<.:<u:ão mais ualm•al 
<JUC õ possível. 

S . Ex., a1)()(leramlo-sc de gr:tndos 1·eceios p!!la 
~ozuranç :i. do lmpedo, :i. vis ttl das intenções 
:\g'gl'essivas q nc se que r altribnh· :i. Rcpnl.ilica 
ArS'ontina, tambem chamou 't minhi\ :\tton~~io 
p:1.ra o que a S. Ex., se :1fig·u1·a o <lesnit<ntcl1L
mento do no5so cxercüo. .Folg o do poder of
fol'P.CC~ a S. Ex. como contest:i~.,!o , a opinião 
<lo nohi·e ,\epnt~do pelo H~ ,Ji~tricto do Rio ile 
.faneiro, qne disse não esta\' o exeMilo desur
g:1.niz:idó como muitos promram fazer cr01· ; 
rnti.s c1ne caminha. para là, por i~so cprn ºli 
claros ahct·tos peh s lH ixas não s 'lo ele 111·<.11u11to 
pNwcl1idos. 

Portanl<•, alóm <h lC!sLom nnh 11 qn~ me é rlmb 
·1l·aionte:i:l',-<ll) que ·o C3tarlo <lo ex~rcit1>· ·ni:o é· 
t.'\lcomo S. Ex. nos qui7. pintnl', P'S.'W l'C
fo rç.ai· a miuh.i. opi11ião com '' do nmito d is
t in cto depul~i<l•> pelo 11° 1listricLo do Rio de 
J;.neiro . 

O Sr:. E,~llAG:\üLT.<~ T:.<: :n Y : - l;so ,; u:u 
rar!ll :~av c!e trif)1.1n :!. . 

O Sn. A1'1o·o:sso PE~?i.\ (11úíi'suo (la gite;·;·a): 
- Ni!o é um rec urso de tribuna ; cu não posso 
dizer o contrario dus inforlllaçõc~ que ten1to 
colhido das differentcs repnt·tições do ministe
rio da. g oer1•a. 

O SR. EscR,\G:SOL!.E T.\t;ZUY: - Pessoal h:l; 
o mal est,\ nos g1•andes o.bu~s qno se dão . 

O ~!\ .. \111o•o:ssn PE:s;.\ (nii iiist1·0 d tr, gue;•,·a ) : 
- D1zo1n os nobros <lepunclos que lhes ca usa 
grandes apprehensües o cistndo ·das nossas l'ehi
(}úes com a RGpttblic11 i\.rgenlin& : rlevo, porem, 
declarar que d'go·;emo nãn tom conhccim.onto 
de facto alguru que imporlc d"' p:wto elos nossos 
yizinhos a inten~.ão de n8s ;i.ggredil'. 

O Sn.. Escn;1.1.i:"•lr.1.;: T AU ;<.;.n: - 1r o qne se 
L•~IU ditv . . 

O S!t· An·o:-;~;) l';;;:o;.\ ( m ii•is! i'u rl<t !/ttC•'lt1) : 
- Creio qu ; o hourarlo dopu t;i.do não Lcm l'aziío; 
mas como isLo o wi1 i<SS1rn1pto ditilom,."\tico, 
S . B~. ba do convir commigo que niLô pôde sor 
conYonien temente di rigido por meio de discus
sões no p:i.rlamonto ; e ha de permittir-mo, por
tanto, que não entre n11S informações ciue o 
honrado doputádo poda. 

O 'i11. AsDl.\.\D:E FIGu,;rR,\ : - O tclogramm:1 
publ icado liontem não e exacto ~ 

O Sn. AFFO:\SO P.e:-;:\.\ (m inistJ'O da gue;·1·a): 
-O goYot•no não tem conhecimo11to ilo faNo, 
sendo c1no no pr.)prio telegramm(I se cl eclarn. 
qnc a noticia foi alli publicnd~ ~ru um jornnl 
n<l ·>et·ao à sitnnç:io politíca 1\n R1lriahli<'a . 

O Sn. E sm:U.GNOLLE TAui;} .. 1 :- O govel'llo j :i 
doclarou que as suas notas e r:ttll demor-.tda$ a 
bel prar.er do enYiad1i . 
. O SR. J, P:e::sino:-A Gu,::cta wt T arde, 1•0-

feri:t<lo-se ao facto, decla.rou que aquello j ornal 
era rooigido por mu cn.ften que foi dnqui. 

O Sn. AF>'o::--so PR:'\X.\ (mini.•t ro d11 yucrm) : 
-Tem-se accentu~do um:i. ce11 s11m ,; ailunçtío 
liberal, e <>.o governo, por não haYer lançado 
mão t!n lei do >S<>rtcio par:-i. proonchcr os claros 
do exercito. 

.J;\ tive occ~si iío d~ dodara r, e reyiw, •111c :<lê 
pouco Lempo o n umero do volnnlar1os era &nfti
cicnte 11>1l"a pt'eendrnr os <!!aros. do exe1·cito. 
A propria lei de 26 de Sctombro de 1674, e a foi 
da fixação de forças, sü mandam lança.r miio do 

·sorteio n:i falttt :11.>soluLa do yn]unt:>rios . 

O Sn. Axmu1m Fw111w1.\ :-A faltD. dá-~e h<l 
do11s cxcrddo.~. 

O Sn. A11Fo::>:so Pz::x::-:.1 (mi;ifrlro t fo ,QHe;·;·a): 
-V. Es, c;:tã <'ng~nado, .:\ dv Gxerci <.>io pas
sa.do p:i.rn Clí., e niio h:i. d,~ parte <la populaçíio o 
r<lcl!io de n.lista:r-~e n1ts fileiras do ex:orcito, 

. pcb de.sorg.1niz:içno q11e sJ prctcndn fazei- crer 
que c:n stc . 

N11s tM; prirnoiro~ nrn7.cs ,Je.- Lr• :inuo, eni 
vi1•ln!lc. .. daa pro\'i1lancia.~ rh1lns pelo governo, o 
~muero de voltmt.:i.~íos su.biu i ('crca de S5!l. 

O S11. A:-innAllS Fr<;lJE!ll..I. i - E :i. qunnl.o 
w onL;uu o~ claNS do exercito '? Pelo menos a 
3.0Q::l hawcns. 

O S1i . An·o:-;,;o P~:-;x .;, (niin:s1ro da yucrra): 
- Não chegam e. t mio. Ainda. Dão ine \ier:-.m 
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:is mãos os :na:ip:is, m'lS. segt111clo os tel·,g-ram
roas do presirlonto,; de provinci :i..~ . p0sso !nfor
rn:cr que os claros não ~iio i!Upcriores,. 2.000 ho
mens. 

O ~n- A~onAoE FrGuEmA : - 2.000 pelo re
lat~no. h os no1•os claro ' do Jr.noiro a esta 
po.rtr. '/. 

O Sn AFFo:-;so PE:-;:-;_\ (m in.istro da qiierra): 
-Não são til.o numerosos <ili~ íiqucn1 sttpcriorcs 
no numero de ,-oluntarios •1ue tca1 snppd·lo 
e~ses claros, e mesmo exc,Jdido. 

,J:i decla.rci que a situação li!Jêra! bew como 
o go,·erD;o, n1io podiam fazer com ~ue em tttu 
vasto pa1z, c•Jruo o iwsso, onde h:l i!!'nora.ncfo. a. 
fals:i. cornprehcmsão da situação m'llitar, fosse 
de prompto e:s:ecutada uma lei cotuo a de iS7-1. 
O governo tem expe<lido ordens termill:in tcs 
para o a.listarnen~o. sem.o qu;\l falt:i. a l>ase p·1ra 
o sorteio. (Apoiados. ) · 

Sem um :úistamento regular, como põde 
te~ ~ governo . elementos seguros p;\~a dis
tr1b111r os wntrngentcs ·? 

~cria praticar u ma g rnve iujustic:.:i. distri
buil- 0$ .sem preceder a um . ali>rome11to i•cgu
lar, pois em tal cnso teria de sob1•eca;·re.zar 
a pop~lação cbs freguezias quc hoU\·essem 
~uwpmlo a l~i. com maior e 1n<\Ís pesado 
impo.'_tO de san?ue. do que aquelle que lhe?s 
poderia caber si porv~nturo. o sorteio fosse 
regularmente feito. (Jl ui to.~ a.poia!los . ) 

Entretanto o governo co:itinu:1 a reiterar as 
ordens, e a f~zet• cffeettrn r. penalidml.e d :i lei, 
p~ra q.ne as Jtmt;1s cumpram o seu deve r , m"s 
n110 po:le lançar mão do sorteio emquanlo lhe 
fn~ t.w a base princip:il que, como j:i. disse, ê o 
alistamento, sob pena do fazer rccahir uui~
mente sobre & população dos districlos que 
exe~llta.sMm a iei, os onus gue c1evi:.1u ser 

---inpnni.1í",~1nenoo<l.1StnliUiêlos 1i1cdiante um :ili~
lamento regular om todo o imnerio. (Apo ia-
dos.) • 

O SR- EscRAG:>OLLE TAU:o;AY : - V. Ex. jti de
clarou a lei odiosa. 

O .S~. Ai::'o;sso P~xxA (ininiswo ela !J!lerr(~) : 
-- \'. E x . esta cscrc1·e<1do, não me ouviu, ou 
nãQ _ compreh~nde~1 o !llett pensamento. O que 
eu_ d1~s~, e repito, º. 'lue não sa póde fazer a dis
tr1buiçao dos conlrn!!'cnles, sem a. observ:i.ucia 
da. lei no Locame ao níistaiu ·!nto. Teria de fazer 
pesar o serviço sol•re um lirnilado nutoel'O de 
freg-t1_ :.oias, quaudo o imposto de s<1ngua deve 
rec:ihn· S?iJre lodo o Irnperh. t;ns municipios 
fico.r:am 1~ur1rnncs. outro.~ soífrcri'.liU d<i m:ii~ , 
por tmpos1çiio ele contingentes supel'iorcs :is 
~\\~'forças. (.-l.1ioíarlos.) 

O SR. E>CRAGXOLL)) TAt::>"AY: -A l';;ziiover
da.deira 6 <\ iue já foi declarada : o p;1rtido li
beral tem medo d~ assumir a. r"~ponsabilidir de . 

O Sn. Ar'Fol'so PJ::o;,~ (1nin istm d a r;ue;·ra) : 
- V. Ex. contimb a escrever e n. attribuir-me 
expressões que eu nll.o profiro . O ,;.o,·erno neste 
p~n~o º'~ta. um procedimon to que,~ sendo p rcci
p1taao, µode a.ca.rretar grayes injustiças s<>bre a 
popul~.ão <lo paiz. . · 

O ~R. Ao~IANO Pur El'TEL :-Porque de 1.874 
a 1818 nlio fo1 . comqrirfa a lei? ( Hcc ·1Htâtos 
out;·o~ apartes.) 

O Sit. A_irr·oxso Pi.:x:>.\ (ministro dag1ierra) : 
- Sr. ~res1Jent~, o _ho~raclo deputado por S:i.nta. 
Cn.thar111a. voltou a tnlmn~ para renonw cen
sur.is por S. Ex:. foitas cm discursos :interior
m.ente proieridos. Estranhou que o actua.l mi
nistro. da guerra nom~asse officiaes de corpos 
ar.- 0g11ne11t<1dos parn aJudantos de ordens • 

• ]à dei n. razão qu<i tenho tido para fa?.er taes 
n~iuo~çõ~~- Entendo fJne s ~ndo de confiança o 
!og:i.r 1le ªJ•:da~~<l de ordens o ministro nã1J pôde 
uupm· :ll)S presiden tes de provinci,\s o!liciacs que 
cllcs nào conhecem. (Apoiados. Cn -';;a,n-sa 
apm·tes.) 

Acc,·osc<i, e chamo pa1•,i. ast,; pouto a attenção 
dos .n~b~es deputados, que pela lei. os oflicia.es 
al'I· ,•g1rnentados podolll scr nomeado,\plu·a exer
ce• ess~ logll.!· ._na. falta d;1s de corpos nspecia.es. 
Scguud~ as_ mformaçQ7s q lle lenho, existem 

em comrn:ssao unpropr1a de offic iae;; arregi
men~dos :>i3 entr,:tanto qu.' oflic!:ies de corpoi:; 
espec1:ie.>, nao <lmp•egados,so ha nn te e poucos ; 
temos, porLanto. que pelo rn~nos 28 daquelles 
of!ici:ies de riam · s<lL' empre!?'ll.Clos em taes com
missões,poi- bom do so1•úço -do E;tado. (A.partes 
ela 01>posiçrlo~ ) 

O !~obr 1~ dep~tado Yoltou a censurar -me porq uo 
e>1~so1 a peroussiio qt1e havia dado ao tenento 
211tranda_ C~r.,,alho para gozar de u•na. l icença 
n:i provinc1a d<i Santa Catharina. 

Te1tdo r ~c <i?ido communica~ões do presidonte 
dessa provmc1a que aqu ·lle official alli chegara 
e nüo io1'>\,~omo era do seu dever, se lhe :i.presen
to.r; e bem o.ssirn que dizia ab~rt:im·mte. seJXl a. 
mcuor reserni, que ia partir para u1ua fre,,.uezi& 
do int ·~rior, na qual não tinh:-. familia, ~e~n pa
renLes. e.· nem_ 1~esmo rd~ções, sómente ·par:i. 
c~bt:hr nas elc1çoes ; estava. em meu perfeito 
d1r~1to cass.a.ndo a quella permissão p (\l':\ o fim 
ttmco. de 01•11.!lr-a-rcprodm:-çfuJ-de disturbios que? 
pode.n:i.~ trazer gravo.s ernbaraços,_pois não er a 
a pr imeira ve~ quo se davam. 

O SR. EsCR.AGXOLLE TAü:XAí dá. um aparte. 
O SR. A•Foxso P El'='A (m i11istro ela fJllCr1•a): 

-:- O nobre ~eputado apro\·eitou-se Ôntão da 
c<rcumsL~nc1a de acha~-sc e~te offici:ll uo go~o 
de u ma h ccmça. para chze!" c1ue o ministro da 
g uerra foi de encontro à op111ião da junt.:J. do 
s.tude, declarando que olle não estava doonte 
e e:;rnrllitou talv~z ca~sando-lhe à licen~. ' 

Não l ho cassei o hcença, cassei-lhe a se
g u11d;1 ~ermissão. que me t_i11ha sido pedida, e 
eu ha 1·1a conced1do, para l.l' tratar de sua saude 
em Santa Catharina; mas o facto de achar-se 
esse o!ficial ~m viagens longas, pa ra tratar de 
negocios elc1tornes, não era uru inolicio muito 
v<lhemente de ·qu<i estiYe8~e elle graYemenle 
c\oente , cotl'lO affirmou o 11obre deputado. 

O Sa. E scRAGXOLLE TAU:>AY d:i um aparte. 

O ~R.. _AFFoxso PEx:>.\ (minisv·o da guerra): 
--: Vou dizer ao nobre deputado o que hotwe. 
F1?da ~ l icença, (devendo notar, que esse of
fic:1al n:lo s~ apresento.u quando ella. terminou), 
foi subinett1do a. nova inspecção de saude e jul
gado doonto, declarando-se então que em tr~ 
mezes t.alvez; ficasse restabelecido. 

Eis como o nobre deputado tem i-:i.zão na 6ua 
censura. 
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O Stt. Esc!lAGNOtLE T.\UNAY da um aparte. 1 tado aqui disse, ter-se-ia operado uma grande 
O SR- .Ano~so Pz::s:-.-A (m.foistro da 9u.erra): confu:Jão. E' preciso allender-sc ás convenien-

- ;\.liseguro ao nolire deeutado que. est<w:i finda · cias do serviço. · 
a bcen~a, e que elle ate a excedeu .em SanlA Officiaes qtte estão em serviços longiquos 
Cath:mna: (.4.pa'tte~.) . . como hõ:o ~e ser substi~uidos de prompto? 

Sr. presidente, alllda fo1 obJecto de censura Devo pois mat>char com toda a prudencia a. 
do nobre deput:1-do, o haYer eu nomeado um of- afim de não c:1usar 11rejuiza a.o $erviço. 
fici:i.I de esta.~o-ma.í~r d~ artilharia pam o ar- O Sa. EsCRAG?\OLl.E TAUN.lY dà. um aparte 
sena! do i:'ara, e na.o pai·a o de Pernambuco, , . . . · 
porque, disse S. E::t., estava 0 Jogar de aju- O Sn. AHONso P11rrn~ (mimstro. da g1~et"ra): 
ds.nto do arsenal de Pern:J.mbuco occupa.do por - O nobre depuli.do i;iao póde d1ie1· quo eu 
um officii:J bo.n<"Pa~io, quando, de feito esta atLendo só a meus ~m1gos, roTquo, Sr. presi
nelle servrndo 1uteriname11te um capitão refor- dente! tenh? _expedido as ordens s~m saber a 
mado de artilharia que cor pohtlca ;,ertencem os officiaes; só te-

E~s o facto. Vei~-me pedir este emprego um nho .~do em vista as roclamações do q_uartel
officia.1 do corpo de estado-ma.ior de artilharia, ~e~_e. a!, e as dos commandv.n\e~ cios c?rpos ar
e em vez de exonerar aquelle capitão refor- 1~01me_ntado~, que pedem com rnst:inc1a os olfi
~ado, que o exerce, defer-i es.sc pedido com c1aes d:strat;.idos desses corpos. Ainda c~usou-
1gua.l nomeação pa.r:i. 0 logar da a.judo.nte do me maior ex.tra.ub.c_r.a. o nobre deputado citar o 
arsenal do Pará, que se !\chava va.go. noD:I~ do ma;or Leite_ de <;:astro,, que pert~nce 

Prima facie vê~se que esta censura não tem ao 4 b~talhã? de art1lhar1a a pe, de gua:mção 
fundamento ; pois si esta.Ya vago 0 Jogar de no Para.; po!ll S. E:i:.., ne~la ~esma. tr1buJ1.o., 
ajudante do arsena.1 do Pará, e 0 da Pernamblico censurou º·facto de estar d1strahulo do seu cor
$G acba'-a. interinamente occupi•do, tendo-se po ess': maJOr fiscal, acl"Gs_centando que aquelle 
apreaent&do um. oflicial pedindo uma com.missão, batalha.o. achava.-se fiscalisado ~r um tenente. 
Dl\o era. natural que o governo 0 mandasse para E::i:ped1 a o~dem para remed1~r,08sa. fal~, e 
o Jogar que estava vago 1 S. E:i:. vem a ca.mara. e censura-me por isso! 
Ond~ catá. a.Ili a quebra do dever 1 O SR. EscRAG:SOLLE T,rnsn E OUTROS Sas. 
Só s1 o nobre deputado quer trazer para aqui DEPUT..1.oos dão apartes. 

a cons11r.1 qu~ foi publi;ada e~ artigo ano- o Sn. AF~'ONSO PEsN.~ (ministra da gutr
n;r~o, ern umJOrn:i-1 d.a cor~e. nrt1go em que se rn):- Não foi para um só ; 0 nobrP. deput!llio 
d1z1a que est~ official ia para Pernambuc_o ~om eetn on "'D.níl.do . e~pedi ordem paro. varios offi-
o fim ~e contini:._ar o~ seus estudos de direi!?- ciaes. " ' 

Sera umn. ra.zao mmto ponderosa., mas creio . . 
que o pagamento do soldo e de outra.s v;i.nta.- O Sn. ANDRADE F1~UE1RA :-Devw ser para. 
gens m~litares, não tem por fim perroittir qne todos, e não pa.ra vimos. 
os offic1aes cursem to.12s estudos. O SR. APFONso PENNA (ministro da guer-

0 Ss Esç11 \t=}'Or.u: T • u~A.-um~ ..ra)~- Para t~os já d~i a razão po: .que-n~ 
O Sn. AFFONB~ PB:-<N • .\. (ministro da guem:,): dnvi~ fazer : isso podia desorga.mzar muitos 

-O que est:\. em Perns.mbuco é uro official re- sel'nços, e causar grave:. transtornos. 
Cormido, cujo nome ignorava, e para conhe· O SR. ADRIANO PnrnNT:EL :-Apoiado; seria 
cel-o foi preciso que o nobre deputado me cen- desot•ganizar o serviço. 
eurasse p~r um :i.cto Gm que aliás procedi com (Ha auti·os apartes.) 
a melhor intenr;.ito, e de accõrdo com os regul:>.-
mentos e com as exigencias do serviço; porque,. O Sa. PRES!DF.NTE :- Attenção ! Peço aos 
devo dher !\O nobre deputado, o arsenal do Pr.rà nobres deputados '}Ue to_mem os ~eus :LJ:IOnla
ia ficar sem director, por isso que o digno ofli- m~n.tos p:i.r:i. responderem depois ao Mbre 
eia! que occup:i.va esse cargo havia pedido, e muustro. 
insta.va peb sua demissão, e, .J?Ortanto, cumpril\ O Sn . • ~Yo:-.iw Px.'i:ii..i. (mir~ish·o da guer
norne:i.r de prompto um offic1al p"ra o substl- ra):- Sr. prGSidente creio ter dito quanto é 
tu_ü·. logo que alli chegasse a requerid~i. de- sutficiente para defe~der os meus actos ... 
missão. 0 s E T . . N- · d 

Sr. presidente, causou-me estranheza ver o R. SCRAGNOLLE .UlN.iY.- ao aporn o. 
nobre deputado cen$urar-me por haver expe- ALGuxs Sas. DEPUTADo.;:-Apoiado. 
dido alguns · :tetos, mandando recolher a seus O SR. Ano.r;so PEN:.A (minist;·o ela guer1·a): 
corpos offici~es a.rregimentados,que se achavam - - . .. nos pont.os em q_ue foram criticados pelo 
em commissões proprias dos de corpos espe- honrn.do deputado por Santa Catharina.. 
ciaes. O nobre deputa.do, entro outras considera-

Disse o nobre deputado que sobre aq_uelles ções fazendo-me 3.liás elogios que niio mi? 
que não tinhàoi padriilho é C[Ue rec.:.lhia a reço ..• 
minha severidade. · - , _ 

o nQbre deputado, porem, n.ão examinou as i O SR. F,scaAGNOLLE TAui>.u· :- Nao, senhor, 
circumstancias que se davs.m, e por isso e que \ merece. 
veiu fazer-me tão grave censura. . O 811.. l l.IFONSO Pi:;i-;;s.l (niinistt"o da guerra): 

A irregularidade de estarem officiaes arre- l - ... declarou qui. me faltavam hllobilitaçõe~ 
gimentados em commissões de corpos eape- ! para dirigir a pasta da gtterra.. 
ciaes, vem de lo!lga data. Si eu e:s:pedisse uma 'J Não serei eu, Sr. presidente, que!ll negue a 
ordem geral nos termo$ em que o nobre _depu- n.zí'ío q_us e.saiste ao nobre depute.do, . porq~e, 
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de feito, me roconhc•;o sam essa h:i.l>il"ttaçvcs. 
(Não a;,oiados.) •. 

Po:;so, po1·em, n.:;sseg11rtt.r a S. l~~. que Íil\.D 
rado qu:.nto está ao meu :i.lcancc p:1rn inforaiar
me do estn.110 dos neg-odos, p;ira e;:tnd:.1r o 
melhor meio de i·csob·cl-os. e qno rl:l. minha 
p:crtc só nulro o m;i,is intimo clcscjo de bem 
so~1·il' :-.o rnru p;iiz (.·tpoi!ido.<-) 

cites cu~opeus. O noh:·e ex-ll1inistro estrw:i. pois 
no plello direi to ele faCillt:tr-lhe essa es~olh:t 
entre o~ dircrsos sys~cm:~s do re,yolror;; ti.p1•c
sClll«dos pa:·a e armamento elo c~;orcito. Jà vê 
o nobre deputado que cst:i. primeira arguiç'i'!.O 
n:lo tcni o lll'!ll•H' fund:i.nicnto. 

O Sn. Esc1:.~G~or.1.z T.w~.1;: <l.l um ap:ir~e. 
O Sn. ArFo:>~:) Pi;:;:;.\ (ministi·o dci guerm) : 

O S1L Escn..1.;xor.1.T: T.'.u:<:.\Y:-Eu rec(lnhoç'• - Devo inf:ll'!n:t1· o.o nolJre deputado que a 
isso. Sr. c:ipitão Duarte corumnni·:ut:-me haver feito 

O Si~. Al'l··oxsu Pzx:u ( ,,.;nisti·o J.a o coatl'.ito pa1•a a cou1pr;" do rewolvers, sendo 
girernz):-Não me falL<.m folizmenle au:dli:i.:·cs i.508 do systrm:i. Gor:tl'd. 
prestimosos; niio ::::o fo.lt,im conselho$ de :uni- Era uru contrato. pa1•;t o r1nal osta;·a cllc :i.u
gos, p:•r« que ou lVi~~a <lcsempenlur-me <lc.>L;L to~izado, e ou não tinhn uuo p1'onunci:i.r"me a 
tarefa. ~emcllrnnte respeito. " 

Kifo é, Sr. pl'cúdente, pelo fado elo se:· 011 Jfais brllc communico11-m(: esse o/lici:1l r1uo. 
paiz.,no, íl.o n;fo pertencer :.:.o exe1·cito, que nita mn Yirtudo do :cconlocimentos 11ne se dcnm1 0111 
tenho tn.es habiiits.ções. Si <J'te fosse o rnmlo 1 r~bç<"'ío à casa coul que b1•h ·~elcbrado o co11-
de 1·er do irnb:-e dcpubtdo,cn ufo lhe roconhc~m·i,i trato, nüo 1)()di;1. cl h fornecer m::i.is rewoll'ers 
razfo , porque distintos holllcns do Estn:lo, sí>m Gér:w11. 
pertcnc.~rn:n ~s fil~iras do c:,crcila, tem g'1'rirlo i'lfandoi ouvir a commi~~;{O de melhora
ª pasla. rl:i. guerra e a tôm feito co!i1 p1·m·eita p:u·a mantos. E~Ln rn::inte\'C a sim opinü•o :i.nterior: 
o p:iiz e pat·a o sei·viço puhlit-o. (,lpoiarlos.) demonstr~u-mc,e, scgllndo me pareceu, conclu

o Sr •. ANuA~o Pi>rn~l'EI. : _ Entre cl1~s dentomentc, não com·ir a comp':'a dG tacs 1·e
wokct·s. 

o Sr. conselheiro .Tun<J.uefr.1, <1üc S. Ex. upaiou, Es.pedi o!'dem ao Sr. capit.ilo Duo.rtf) p:1.1•a r1uci 
e que fez um::i. boa ndministmc:ia. no r,aso ele niio Lei· uim1a celebrado rle novo ~011-

(Ha oiiti·os flpm·tc§). u•ato, não cffoctirn.ssc a comprá ele rewolyers 
O Srr .• \.11rnx~o I'Ex::.\ (;;1 ini.<INJ d,t f/>r~;·;·a); Gór:i.rcl · 

-O noln•a dcpuladô c•cns~n·u:I. P''i' r,:,Cillplo, 0 1 OS::. f.scn.\C.:>Oi.1.E T.\.H:>.\Y :- Ou~:i.rn ! 
fncLo de ~ct• o•i um hn:11e1u p~liLieo e, por~.inlo, O Srt. AmuAxo PDl1,xn:r. :-0 rlnn tem isso'! 
ter ccrl.u prC;'en~fio p:ira occupar :i. p:i.st;J. cl:< O Sn. Al-'Fox.>o PE:;xA (1ni1iisli'o d<~ giierra): 
gnei«'a. Não é c~:i.cto, S t'. pt'Q>irlcnb. C<~. -Estou dir.end;) fr;J.ncanumtc a V. E,.. o que fiz_ 
felizmente. não conheço c111 qu~.si sua Latali- o s:1• EscIUG:>OLLE T.w:uy: _O mi11ist1·a 
dado a politica das otl1citics do e:i:el'cito; e como anterior "\)provou a compr•• dos rowohut's Gó
é que erD. rehç.iio a ollcs po~so f1zel' politic:• 't ral-.1, e v. i·;:c clisso 30 offidal que , si ainda. 

O Sn.. Escr"\GXOLt.r. T.rnxAr:-:\ão 6 isso : nfio os compron, nüo os compre mnis: V. Ex. 
V. E:i:. o.;;t:i :i.~ni pro>o por laços políticos e s:1o ~:iln)u complct:imento a su;i. rBs;io11:;:i.IJili1hrle. 
121 :.migos. (Ha º''t1·os cipm·tcs .) 0 Sr •. Arroxao P:;::o;:sA (m 1iiMro d(t !fHM' rJ,) : 

.O S!t. A11Fe:-so PE~:;.~ (inini:w·o ,za !JHCi'i'n): -:\;1o s:llvei t:tl a minhn reoponsa!JiliJ:ide. O 
-S. E::r. dcda1'•·1u 11uo cn, p<:lo faeto 1\c ni\o mau <inkccsso1· tiuh:i dadl or.lcm ampl11. o. esse 
ser militar, não Lenho a rn·ocisti cners-iu pa1·a ofljcbl, m~ . ni!o \]i() eouhc app«OV;J.r oompt•:t 
fazer cumprir :i.~ minh:1~ ordens. o •1110 ô in•lis· <Llgu1ua . (~ :51-. c:i.pitão D•u•rle p;irlicip<>u-u10 
pens:wel plll·:i. :1. lio:i. disciplina. de cxer•!ilo, e não podot• lC\'(°<r 11\-:ullc o co11L1'. 1.lo feito, e cu 
para proY!\l' isLo ci~ou dous factos: Priit1oit·o: lhe do~ht·ci 11uc, si porvcuttu·a w\o Li1·c$se 
a comp1·a ela i·ewolvm·~ G<irnnl, feiLa m1. Europ<\ cdcb1wlri OttLl'o ~otitr:iLo, nií<l o olii.,><;Lu;t1>sc-
]lClo Sr. c:i.pitilo D11:i..1·t:.i , em dcs~cc(mlo, sc-1 OS!" •. Esc1~,\1 : xor.r,P. T.t~·l:,\Y d:i. nm :i.p"rte. 
?undo ~ffirmou S. Exq com :i.s 0L·~lc11s r1uc- pnr-.-1 0 Sn . ~,; . l} ~ . . . ; ·, . . 
is;,o rece1iera. • _ -•-. -~h O:-;so ~);:-; _\ (m. m.ii o drr. 9rw-r")-

Hontem o ~conr.'tdo deputado pelo PiaullY' 1 ::-"~''º.e i~s-~; P'J<ha ter-~·~ d,trfo ~1m ca~o. ~·~ 
distincto e:>-ministro (h gnerr~. mcii nolJ!·c J i<1llon~1'1, ou ottlrn qnah1u~r que Imposs1li1h
amigo, 0 Sr. Franklin noria, <lccl:i.ron posili- 1 t:>.s~c o ro1lt1';it:i.ntc do l'<l:<.hs~r.o fnrnN·1monto. 
vnrucutc <1ue h11Yi:t <h<lo ~-º ó'r. r.apítào nu~rlo ! O Sn ~ Eson.,1;x,~u.r. T.\;;:-;.-,Y :-:",h;; ".omp1·011 
autm·izaç~o p:i.r:i. c?rnprm· os rcw_ch-c1•s r1ue .ful- 1

1 

·~ll 1~iio '! 
g"ASSC m:~1S con·;onwn tcs ~. o SOl'YIÇO. . • l ~-Sn. :~F!'OXBI) p E.~:;A _( )i/.i íliSli'I.} e(,( .'/Hl';·1·•1) : 

O Sa. EsCR..\GXOLLt: T,~ux.~Y :-Isto e muito -l'fao sei, e o riuo posso inforru:i.r, .• 
ho.bil, h a.biI~s;simo .. V. Bx. faz rcei>hit' sohl'e e lle. 1 o S:>, r·>r·n.\c~xoLTY. 'T \TJ·,.· \·v, ;.;;;.D1~cr11,ce· -11w·-··· · 
a responsab1hrlatle r · ! ' ' · · · ·' · ' · · ' ' . · sn.bo ! · 

<{_Sn. AFFoxso P.i!'.li:SA (mia_:st;·o da g11ei·1·a): \ Ai.Gü:<:s Sns. D;.:1>i;·r.ioos : - Sü m dud.Ja. 
-N:i.o a fuço recah1r sob,· e mn:;n1,m. O nobre · 
0'.'(-miuislt'll tinha o amplo dit'eito de d;i.t· ess"- O Si<· An·o:;so PEs;o;;A (>iÚiii<íro da 9uetr'<i): 
f;v~uldade; poài;; afa~tar-se <la opinião da cow-) -· · · por01:1e V. g:s:_ nCio ig1101'" <1ue as ~om
mis~i!o de mcll,01·:i.mentos, que é iq>onas con- , n~uni~a·;üe~ <l:i.q1li pitra. a Eurnp[!. u.\o são <\:>sim 
sultiva (apoiados e não apoia~!os), e deixar :i i tuo fro11uentes. 
escolha. ao arliiti·!o desse ?l~';ial, que i"' .-i~t ~ i· 1 U Sn.. EscuAG:<:•Jr..r..i:; ·c1ux.tY;-PodilL cxpedÍl' 
as falJncas e podia tom::i.r inform~";õe<> n•)S e:.e1'- um tclugra1um'" · 
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O SR. Al•'L'ONso PzNX.\ (ministro da g.icrra); 
-Xiío é quest:lo de Mleg1·a1111u;i.. Elle estava au
torizado a celebr~r o cont,•ato ... 

O Sn. ESCi:l.AG:>OLLE TAux"1.' d:'.1 um aparte. 

O Sn. PllES!o~NT.E: -Altc1ição ! Estes dia
logas tornitlll iutermina,·el a discussão. 

O Sn. Awo:-;so PEN1\A (•ninistto da giw·rn}: 
.:.:o nobl'e deputade, Sr.pre~ideute, pllt',t accen
tu.tr a sua cen$~ra disse <1 ue era uma compta de 
rewolvers que 11nport:i.va em centenas de con
tos. Entretanto \"ai acamara ver qual a re:i.li
dad~. 

Pelo contmto primitfro a comp1·a dos re
wolve1·s, pasta~ aqui no Rio de J:i.Miro, impor
taria em 30: 000$000. 

O Sn. EscRM;NOLL:& TAUNAY d1\ um :i.p~rte. 

O Sn. An·oxso Pz1-lNA (;ninist1·0 tla !J"m·a): 
-1\fas isso :não elel"'a a compra a cent<:> ~tantos 
contos, tanto assim que Pª'ª to~o o arm,\mento 
encomin~ndado pelo Sr. capitão Dua1·Lc o cre
dito aberto na Europa não chega a 800:000800:). 

Outro facto, St•. presidente, ccmsur:i.do pelo 
honr:i.do deputado foi a nomeação do professor 
iutl:!l'ino pai•a a cadeim. d • francoz do curso 
annl:!:tO á. escala militar. Dise S. E~. que a 
minha ordem foi form~lmente desobedecida, 
que existia um gr.we confifoto, que o com
mandv.nte da escola não gueria cumprir a. mi
nh:i. ordem, por ser illegal. 

Ora, Sr. p1•csidente. estes C\onflictos fopam 
simplegmento imaginados pelo honrndo depn
tado. 

Vou expor osf<Lctos, e a ca11mr.• verá. si te11l10 
ou não razáo. 

Deu-se u111a vaga fül. eacob. 111 il itiw, e al
g11 n~ dias depois mandei l:wrar a port:i.l'ia, nn
m~ando uma po$~oa habilit:i<la, como o proprlo 
nobre doputado confessn (a1iaiaJ.os}, pat·a re
ger int~riaamonte aquclla cadeira. 

Enconlramlo-me um 011 <lous clias depois com 
o commandanto da e~cola, o com•c1•so.ndo-sc 
sobre aste :tssum:Jta, me di~se olle cpie lho i:a
rccianiio luvor no rcgnlamanto aut01•iz~1çi'io p:i.ra 
no111euçíoes interinas, e c11 lhe respondi-pois 
venha a reprcsen~aç11o, a em vista do~ funda
mentos eu rcsoltcrei, conformo julgar mais acer
tado. Porque,dovo dizer ao nobre deputado: posso 
ter muitos defoitos, mas obstinado n1ío sou. 
Quando reconhecer que errei, tenho a. coragem 
nccossn.rfa para. reparar o meu er1•0 (m.·'tito bem); 
não tenho susceptibilidades, porque nilo p1·e
tendo a infallibilidade. (ili u.to bem.} 

nest:i. camara, deixei de ir la alguns dia>, e não 
tive tempo de tomar conhecimento delfa:. · 

O Sn. EsCR.'\.G'.';OLLll T.WNAY d:i Llm aparte. 

O Sn. A::-;11or.so P:i;::;i;.~ (miiiistro .:fo guerra): 
-1\b.s, em visb das accusações c1uc o 11obre 
depntado aqui fe~. suppuz qtte se te1·ia dado um 
g-1·:we confiicto, de que eu ainda não tivesse 
noticia, e mo.rn!oi \"Cr os lermos da represan
ta.çã:o, ciue eram os qu~ se podei•fam esperar do 
tino e disciplin:l que cai·:i.ct~1:isam a distincto 
general que cornrmmda a escohi. militai• da 
corte. 
E~e distincto genel'C>l fundou-se no artigo 

aqui cit>idv pdo nobre deputado, que é o art. 
2ü <lo regulamento de i7 de Jaueiro de 1874, 
que passo a ler i camar:i. (lê) : 

~ Pat~ t\ t•ogcncia das aul:ts h1.werl cinco 
professores, sendo um pai•a ma.thematicns elc
meo.tare~. um para historia o geogr:iphia, um 
para a língua vemacnla, um p:i.ru a lingna 
fmnceza, o outro p~r:i. a lingu:i. ing1eza, e cinco 
a~jun!os, que &erJo distribuidos de modo que se 
substituam entre si e anxiliem :i.os profes$ores, 
substitnindo-os tambem em seus impel'limeMos, 
di!'igindo os :tlumno.3 nos exercícios, ex.plican
do-lhes os pontos difficeis da$ lições e cumprin
do as p1•escrip~õ~s dos respectiyos rirofessores 
sebre objec~o de ensino.:» 

Já vê o nob1·e deputado que :i. substituição 
nos impGdimohtos não tolhe a fu.coldade que 
tem o govcl·no p:orn. 11Qmen.~ interínamente 
qnClrn vi regflr a cadeira, e de pl'o\·el-a effecti
vam<ontc. 

Mas o proprio nalll'e deputado, quo IÍ lente 
distincto tbquella escol:i,, foi nome:do, tambetn 
interinamente, por uma port;i.ria do governo, 
dep~is do regulàmento dn 1874, e occupa com 
distincçito sua cadeira, om virtude das$:i. no-
meação. , 

Ne;;sa occosiiio suscitar=-se questõe~ ele ter 
ou não t r o govemo com;ietenci:i. par:i. tanto, 
m~s ficou firrmu!o. n. sna competencia, e o nobre 
depuI..'\dO b continuon em ""irtudc dessa ncrnca
çiio. (.1poiados e a.pm·tes.) 

vê, pois, a camara que o nobre deputado 
imag"ina ~-mflictos. levanta susceptibi:idades, 
ando felizmente não existem nem conflictos 
nem s11sc~ptibilidade offeo.di<la ! 

s~. pr0;idente, creio ter dito ~uanto é bas
tante pera mostrar a improcedencia. d~ argui
ções qnc me foro.iu dirip:idus pelo . honra.do 
deputado po1· Santa Co.tharma. 

Voz;:s : - Perfeitamente. 

Si praticasse um erro c~m o qual foss~m Sr .. AFFal'so PzN:>ü (ministro clagii~rrn) 
compromettido3 interesses momen!osos ~o pai~, Passarei ~gora :1. to:na1· em consldenl<;ão as 

;~0~~i~~r!!i~1!ºY~~~;;!1d~~~e; ~~~~~;~~;_a~~~~ .. .. ;:i~nf f~ ~;~~f ~t~~~~.~i~~~J_~~~[~~:º~.~~~~.~'I~:. 
·repii.riri.a-o·in-e""'lerrõ: (Jlft(tfo õaml A pl"imeira emenda é (lê): 

O Sn.. Esc1u&XOLLE TAUX.>.Y :-Isso honra-o· « Reduza-se n, verba à quantia de 201:41.0$, 
o Sa. An·oxso PENliA (minist1·0 da gi~en·a) : eliminada a c1uautia de i:40'.1$, do logar do 

-!sto tratando-se de acto impodanle, quanto correio addido, que entrou par:i. o quadro como 
mais de um :i.cto ~m que não vejo absoluta- continuo, e g_ de 7:400$. para a ac;iuis_ição ~o 
mente ernponh:i.da a minln susceptibilid.,.de. livrns. sah!·ios a oito sôl'Vontes e a. gratificaçao 
(,lpoia1/.os.) a ordenanç•is. » 

A rnpresentai;.ão do Jistinc_to command,,nte_da A priineil'a parte da emenda ji se ach;,wa 
e3 colti milit:i.i· foi_,\ secre't:l.na ; eu, po~ sBrnço contemplachi. niu1uoll:is quo foram :.presentadns 
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pel:\ illustre eommissão de orçamento, i_sto é, 
m:i.nda.ndo Rnpprimir a gua.ntia. de i :400$ para 
o loga.r de um correio &ddido • que tepdo 
sido nomeado para. um omprogo da ~ecreta.ria 
deix:ou de percebér semelhantes vencimerüos. 

Quanto á. segunda parte da eme rida, diz o 
nobre deput:i.do (le} : · 

« A secreta.ria. da. guerra tambem não 
pode precisar de oito serventes, po~que no 
exel"cicio actual, sem ter quota. par:i. essa des
peza, não deixou . de ter os serventes n cMs
sarios para fazer a limpeta da. repartição. > 

Entende o nobre deputado que não se dove 
conceder a. quantia designa.da para esses ser
viços, porque eram anteriormente feito~ sera a 
verba. para tal fim or:-. consigna.da no orç;i.
mento. 

Mas é porque o nobre deputado niio attendeu 
a que outr'ora vinha englobada.mente para ex
peâieI>,te, despezas miuda.s, etc. . urno. \'erba 
muito ma.io!"do que :i. :ictual. 

Agora. discriminam-se por verbas os diversos 
serviços, e é por isso que vem especincndas 
todas ess:i.s qua.ntias, quo :iliáe já esta.vam an
teriormente. 

Si o nobre deoutado confrontar o orçamento 
vigente com os ãnteriores ha de ver que antes· 
niro se declo.rava.m os fins, mas eram abrang[. 
dos na verba geral-Despezas miuda.s e outras 
-por onde se tirava a. quota para P9:S'amento 
dos serventes. 

N :i. repartição da guerra, alem da. secreta.~ia 
de estado, tuncciona.m tres repartições. E" um. 
grande edificio, com grande mo,·ímento do• 
archivos, e por isso o numero de serventes 
não é eu.gerado para. o sa~vic;o de que alia 
precisa. 

Porl:l.nto, não posso aceil:l.r est:1 omend>L. 
porque fic.aria sem r r•cursos p:i.r.i pagar ser
viços que estão cread<Js. e tem sido sempre 
dotados com os fundos nel)essarios ; t11n 1.1) assim 
~ue por ost;• verba, desdé mu ito~ aonos, nu nca 
se g:i.sto11 menos de 1\J:OOO:S. ao passo que 
actualmentc so pedem i7:400::;000. 

Em tempo ecrã nptesentad~ umii. emenda 
supprimindo n quo.ntia. de ~$. r.orrespon
dento aos 1·cncimenlo• de um p·aticante que, 
tendo sidll ultimamente nome:ido am1>nnense 
da secreta.ria., deixou vago o Jogar . F.:" a re
ducção que se póde fazer nesta verba., :i.lóm 
da que propoz a commísaão. 

podem ir consultar os livros na bibliotheca 
novamente crea.da. . 

Não c~cio que seja conveniente, tirar-sa da 
secretaria uma v ·rb;). !.ão peq·1ena, que corres
ponda. :i. um serviço r~al. O empregado não 
poderia ir á bibliotheca consultar os livros do 
uso diario de que carecesse sem uma. grande
perda de tempo. 

Ao § 5° diz a emenda (lê) : 

« Reduza-se a verba à quantia de 312.$739, 
redUlid~ a ~tapa dos alul':lnos e dos alferes
alumnos o. 600 r s. dia~ios, e supprimida a grati
ficação especial a quatro subalternos das com
panhin.s do corpo de alumnos. " 

Firmou-se o nobre deputado, para apresentai
esta emenda., no pr.,supp_osto de 700 rêis ser 
uma quantia muito elevada . para a etapa _<los 
alumnos da. escola militar da cõrte. 

Declaro porém ao nobre deputado que f~i e m 
viiita d : inform:i.ção do mui digno general eom
ma.ndante daquella. escola, e de accõrdo com :i. 
commissão, que fü:ei essa etapa em 700 réis; 
devendo a.inda notar-se que esta. ciu~ntia, que 
entm- para a. caixa, tambem é despendida com 
os servi;ntes, com o aceio d o refeitorio, etc. 
etc. • 

O SR. ANDRA.Dll:. F 1Gt.r:e:ra..i. : - M .. s sempre 
hou ,.e sobr11. nessa v~rba. 

O Sa. AFFONSO PENK~ (ministro da-gtm-i·a) : 
-V. Ex. ha de convircorn.migo que os g ener·os 
subiram de preço, e que, alem disso, tendo- se 
:ccallado com uma facuida.de, felizmente cohi
bid11o por aviso de um dos meus illustr~os a.n
tecessores, de poderem os soldados prestar ser
viços propria111eri10- âc ser ventes, as respe
ctivas dcspezas se fazem actua.lmente por esta 
verba, que nii.o é exagerada, conforme me de
monstrou o commandante da e!cola. Não leio 
essa lllinuciosa demonstração por ser muito 
lon~a. e não dever eu. torn:>.r mais tempo á 
ca111ara. 

Propõe o nobre deputn.do sc s11pprim:un a.s 
grMificaçües dos q uat.ro subalternos. Estas gra
tificações têm sido constantemento con~ignadas 
nos orçamuntos anteriores. e fundam.ao no re 
gimento. Esses qua tro subalternos têm, como 
o nobre deputa.do sabe, os mesmos vencimentos 
dos offici.'les que servem Rv batalhão de enge
nheiros. Ora, não se consignando verba para 
elles na rubrica destinada aos corpos especiaes, 
consigna.-se na que é r elativa. a escola, por 
ser em gratificações fund<>das em lei,e se acham 
na ta.bclla anne::rn a.o reg ulamento de 17 de Ja-
neiro de 187 4. . 

O nobre deputado manda supp~imir a. pe
quena gr atiftcação destinada a ordenanças. 
Qu:i.ndo se a.ttende, Sr. pr~s idente, a que 
as praças que servem de ordenanças são des
arranchadas, fazem. servicos muit:i.s >ezes ató 
alt:i. noite. tendo as mais das vezes de tomo.r as O SR. AKDRADE F1GUETRA:-E' despeza nova. 
refeições dia.rias em ~()ra. _i~~~rt~,. s~ . chezll. á. . _ O . .Sa .. AFFONBO E&"'-"'\-"---{minist;:o..cl.a.pJ.m<. a); .• 

·- ··- c1in:étusão"dlfque-a ·gratificação c1e i 5$ por mez - V. Ex equivoc:l-se. Na a iludida tabelli estão 
é inaigniâcante retri~ui~o para o serviço que consignlldos esses qu:i.tro subalternos corn os 
prestam, e mesmo md1spensa.vol ps.ra. ss po- vencimentos d•> estado-maior de 1• classe . 
derenn alimentar, pois não o poderiam fazer 1 · 
com a etapa. de 530 diarios. nas alludidas ·con- Ao § 6.•, diz a emenda. (lt) : 
dições. « Reduza-s~ a. \·erba ã quantia do •••. , ..• , . 

Não posso tambem con\"ir na snpp7ess'io 1.28'7:6T14$476 , votad,~ par:i. o · exerci elo de 
da. _:-~rba de 830$ para acquisição e onoader- 'i 1881-1S8Z, s_upp~imidos 24 ese.r ·Yent ·s cl.e 2~ 
naçao de hvros. classe do escriptor10 dos ajudante$ dos arsenaes 

Diz o nobre deputado que os empregados de g ue1·ra da Bahia, Pernambuco, Mato GroSllo 
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: Par,i, ~l.l cCJnf?rmid~<le com o .,~·t'..._33-1 do rc- 1 \"Crb.l põde servir para fazer face a despezas 
:"·ub.t1ie1:t'> _ile 10 de Outu!Jro de ~.812, e rcdu- 1 da o~deu1 cl:lciuell:l.S ci.ue apontei. 
z1dn :\ dia_ri~ tbs nptc ndt7.Cs m·L1lices dos :i.1·- 1 () noh1·0 deputado chamou r1 minha nttenção 
sonaes :i. üOO rs. » p3t';i. o tlooreto de 1860. IJ.ne marca as van t..'l-

N:1 fórmn elo dec1·e!o ele 9 <lo 111ar~.c de 1SiS gens do :ij 11dante general. Nessa occasião o 
fo~(lru supp1•imi'Jas a.lgnma-s offici11as nos <li- logar. não era exercido pOI" um marochal de 
ve~sos arse11a~ ; m«s os N$pecli rns escreven tes c:rnrcito; rnus entenderam os meus illustt·es 
ficm·am ~ddidos , e desde entiío se co11tinuou a ntec~ssoi-es que, para dar-se ao marCJcho.l de 
a. consignm· fundo.~ par:i. o pag->1.mento <los nn- exercito o lo?ar de :<judante general, ha.vfa. um 
cimeotos dosses emo:·egado~. E:ntret:into tendo- corlo de.5accordo em não se lhe marcar venci
se dispensado muibs em.prcga:los, nlg;ins em rn:nt.os ~rresponde~tes no seu :>.! to C<'l.rg<>. Elle 
o:it1·0• scrl"iços, pótlc-se aceitar a red 11ecão U~o podia ter comm1ssões de comma.ndo de di
cowe~poudcn t.o a 20. · v1s:J:o. Por outt·o fado, não_u tiliza1·-sc os serviços 

.Aceito,. poi~, a emenda ua po.rtc relativn a ele ttm marechal de G~e~cito,_deixando-o abso
csscs 20, tsto e, concordo e::im a redncrão de 8 lutamente sem comm1ssao, nao pareceu cousen
co1it•Js . · taneo com .o> intet>es·se~ publicas, ne1n com a 

Quanto :i r educção d;i. e~:1pa dos npt'cmdizes elevada. palente de que se trata. 
arli!'ices, cnLendo quo o nolJ1·0 depulndo só tem São estesº·' fuuda~en tos do acto que ma.udou 
razão em parto .. A e-0mmissãe> foz n redllcção abona1•-lhe os vencunentos que estão m.i.rc:ulos 
de 30 reis , n:i. propost_a apresentada }'(!lo gl)- na tabélla de 1858. 
vcrno ; po•t~.uto, :•ceito a e:nen1h do honrado Agorn. passo a t<alar da emenda relativa !LO 
dcpLltado pnra a suppre;s1io de 20 esc r~rcntes, § 9°, Corpos Espbcia~s. emend::!. em CJ.De o 
e a parte concernente i r educção cI:i. etap~, quo nobre depula<lo propõe uma reducção de nada 
corrosjl0n.1e a 3:800.)0JO. menos de 113:731$, nas vantagens· dos ol!iciaes 

Quanto :. ho~pit:1es, o nobre d~puLldo, fon- que se acham empi·egados em diversas commis
damcntanclo a sua cmen(b, disse nua. ~endo 0 sõe$, percebendo Yencimentos especiaes pela 
corpo de sMide ele 149 officiacs. a vêr1i,\ l'l ra ex<'- vorba rcspecLini .. 
gerad>t; m:is S. Ex. n~o incluin 0~ vencüncut~~ Causou-mo irnpressiio uma reducção tão avul
do tenen te secretar io ne:i1 os elo ~.ommnndaute tada, propost.'\ pelo nob~e deputado. Tendo-me, 
da comr~rnhia tle enfermeiros. do conf~rmída!:c porém, S. Ex. coafi:J.do as b:U.es de que se serviu 
com o disposto no decreto de 7 rl::! J!a~ç.o dG para orgnuim1· a sua (;1nenda, ostudei- t"Ls, colhi 
! 8:57. info rrn~. çtíes da 1·ep:irtiçuo íiscal o posso asse-

Além dos ,·encinwntos para os medico> do gu r·a;· :i ca.mara •1ue o uobre depulnclo niio lcm 
qt1:\d 1·0 a.pernis s' consig-na fn ndos p :11·,1 m~is razão na reducção que propõB. 
dous cout1·at:i.do; para servir nns coloni,,5 de A commissiio prO[lOZ as emend:ts que ou on
C.ha~iecci e Cho;1im, confürr.J:! p:•rnüue 0 :t!'t, 40 tenc1i poder acoilM n~ste p ~rag1·a.pho ; mas. :i. 
cló dee.ete qt:a neAI~@ d0-ei.ui~ emen-la do nobre depatad.o iri:i. sem a Dlonot• 

ãuv-iâãeti:mtirn:r-ã\'llrfü"·por · onde so pngam 
O SR . A:"DlL\DE Fr;;u ;:1:u di um apa~te. se1-viços crMdos por lei, e oxisletn funcciona-
0 Sn . Al'FO~:JQ PEXXA v•~iHi$tro <la guerrn) : rios:.\ dcsompenhal-1.ls. No$ arsen:i.cs, coruo o 

- O nobre (lcpu tndo ha de pc1·niittil'-mo oue nohre dcputndo s:i.l.>o, h:l ompregndos "nrios 
lhe diga <Jne não cst~o con~!.!{n:~dos funclos selÍão oíliciacs honorarios o rcfoi•1n:idos quíl vão busc:u· 
p::ir;1 os r1uc a.:abo ele u:eocitmar. · os seus vonc.imont.o.~ ness:1 vcrl.in, por isso quo 

Qu:mto M e~t:rdo-maior ;.Nnernl, o nobre de- n:1. de :1rsenacs o intcnJenci..'\ não .se lhe:. 
p:.iLado propõe uma !·educçti~ de i8:000$000. marca quanti:l alguni:i ; reporta-se olla !Íil t:i
Dm·o infr,rm,w à ~a :nal'a <JUe o ()rçn111ento·:ich:i.- 1'ellu.s d~§!)•, e si daqui se cortarem os recur
so de conformi<l:1tle com .1. tnbelb an11on "º sos ni?ccssnrios, ri:io poderi"m olles recobet• os 
ilr:creLo do 1 de :!\!aio do 1S5S . vencimentos que lhes competem. 

Disse o nobre cfoputado. colll app3rCDci3S de N:i verba respectit-a têm eUes as gratifi-
r::zão, qlte nós não temo:i o!Bci~e• conimandan- cnçõcs denoininadas- ctnpl\, i>ddicioMI, etc.; 
tos de divis:to, e que, port11.nto, ni'io ó necessario mas o soldo das patentes, vem p1•oçural-o aqui. 
que se consignem fundos :>ara qsse fim ; mas Conform~ a demonstração do honmdo depn
<leYO declar;.u ao nobre de)lutado 1ue muitas ve- tado, só n<\ · escol:i. milit3r ha\•ia um grande 
zos ofticiaes generaes são empregado$ om e<im- nnmero de lentes que percebiam os seus 1•en
miss5cs estMnha~. como a d~ pre>identes de cimentos pelo§ 5°, entretanto que aqui se lhes 
provinci3., o nesse caso Dão pe1•eebem os seus consignava o credito neces.~:u-io para po.gn
vencimenlos por e~b N1brica; mt"Ls lambem silo menta d!ls vantagens militnl'es. 
nomo:tdos com frequencia comm:i.nd:mtes de ar- !\ias S. E:t. não attenden a que muitos delles 
ruas officiaes superio~cs [lO.l'a O$ quacs não ha e:i:ercem cornmissões militares em virtude das 
vcrb:i espec::il, e tfram os seus rencimentos quaes percebem va.1tt11.gens do estado-maio::-, 
deshl· r ubr i>::r., porqu·, .Yl'iO. e~c-~Q~l',L"\e3 corn- além daquellas que têm como lentes. · 
m~ndos, in~p~cções ele co..-pos, etc., isi"Õ~é_-com~- -·-5·5;:-Ãi-.:Oil.umFt'GüúR.~ iláüma.Fto: - -- · 
missões propr1as de gen.?raes. 

O SR. ÁFFONso PE:-o:-;A (mí11ist1·0 da guel"'l'a.): 
Eis ~hi 0 wotito P~l' guo foi co11signada a - Não ha irregularidade nenhuma, porque elles 

quantrn. rL qtie se rcfore eola ,·erb~.. exercem commissões militares. como sejam o 
Si t~1es \'el!cimcntos nlio fo:cni percehitlos comrnando do corpo de alumnos. a. commissão 

j>elos o5iciacs g-cmer.~cs , n :io h:i p1·oj1lizo ne- de n:elhoramcntOB e outr:is. A loi marc:i ~uo e>s 
nhttm l)<\rt\ o Es tado, ml\l! ·entretnnto esta olliciaes no exe•cicio de comrul\n.dos mihtnr es 

Y. r.-il 
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etc., devem perclloer as va.nta;;ens relativlls · e soul.Je que ha iO eu 12 nas condições de 
aos seus post.os. . terem vencilllentos sob esta. rubrica. 

Eu tenho aqui um:i. nota., cujo resumo iodi- J\luit:t::; vc?es ha nos coi'-pog .de g uarnição das 
careí. X;i. • scol:l militar d:i. CÕl'te ha nada me- provinci:i.s c:s:çesso de força; então destaca.in-se 
nos de i4 ou i5 otliciaes nestas circumstancias ; 40 e a1ais praças, mas sem o capitão da com pa
no .deposito do :i.prendízes artilheiros, e'tis- · nhia; eotret.'\nb, •o official que vai comman
t.em t:irobem um }'rofessor adjunto e dous capi- dando essas praças ~em dire[to á. gratificação. 
tãGs honorarios cornu1andantes de comp:J.nhias. Si porventura n:!o houver dest:i.eamentos, não 
g_ue vão recsb~r vencimentos por esta rubrica. se gast~rà a verba. 
Na rep:i.rtição de ajudante-general ha reforma- Poderei aceitar a reduc\.ão até 20 des.ta.ca.
dos, um major, um capitão e um alferes, e mais meotos, ;isto quo o numero oxistente não attin
um tenente honorario ; todos reeebern. yenci- ge a 40; mas Sllppl"imir t~a .:1 VP.rba não con-· 
mentes por este p.:1ragrapho. Na ropartição de vr.m, por'lue h:i.vendo necessidad~ desses desta.· 
quartel-mestre-general existe um major e uni caroentos, nlio pode~á ser feita a respeotiva 
alferes nas mesms.s circ:nnstancias ; no canse- despez<. por falta. de verba. 
lho s~pre~o milit.a:·. existe o scc~ctttrio ; n.~ q Sn. ANDlUDE FIGUEIRA : "'.""" Desde que ha 
labo! ator10 ~o Camp1_nho, dous offic1a.()S de arh mais do 40 praças ha um capitão. 
lhar1:i. Na mtendencl!\ da guerr:i. e nos ar.> e- . . . 
naes, quer dn corte q_ucr das pro~incia.;;.. exis- O ~n. AFF~xso ~~NNA (11i•ms~o àa gurra): 
tem empreg-.i.dos ;anos officiaes honorarios qu - Nas colonias m1htares h:i. lDUlt:>.s vezea des
reformados, e os ··;encimentos da todos alles tacamentos co1n esse numero de praças. 
s:ihem da rubrica de que se trn.ta. O SR. Escll.AGNOLLE TAUN.W: - E offici9.es 

O Si. AxnRA DJr. FnmmRA dá. um aparte. como delegados de policia. 

Q, SR. -A;no~so_PEXNA (mini"stro da guer;·a): O ~n. "\n'~;)ISO PE:>:-iA, (?11-inistro da gtLerra): 
- Ellea telll d1re1to a estes vencimentos tanto - Nao S<ll d:sto. 
assim que cn. po5'5o mostrar um exemplo a.o O SR. ESCR.\GN<ra..LE TAUNAY dá um a.parte. 
nobre deputado. O SR. A11FONgo PE..~N~ (ministro da~errn}: 

O Ss. ANDRADE F1GUEIRA:-Ha vencimentos -§ 11 pra.\.:LS de pret.-A emenda manda 
em duplicata e a CO!Rmissao tanto reconheceu reduzir a verba a. f .078:05~, ig11al á do 
que ma.ndOt\ cortar. exercício de 1881-1882. 

C! ~R. AFFO:>so P.EXXA (ministro da gusrrn.): ..r· commissão demonstrOi• qual o motivo do 
-\iep. V. Ex. o que se dã. na repartiç<"ío de aju- augmento. E. para evi.tar que o gove rno se veja 
da.nlc:-general. Tratanúo dos empreitados Dl!I oda Í01'\'3.d.O ... abrir credito superior para despezas 
-ver a ·t:lbelln-Corpes especiaes ;~no emta.nto om que a verba do orçamento é sempre .e_;;ci
esscs offi.ciaes honorarios e reformados, ai dida. 
V. Ei:. Sllpprimir a verba rehtiva, não sei por A verdade do orçamento eatâ em dol.:lr-se as 
onde davo.in ser pagos. (Apartes.) \'erbas com quantia. corresp0nd :nte ás despozas 

Eu vou e:1;plica1· o mell pansa.mcnto. Conai- decretadas. Dotar-se essas verbas (Olll quantia 
gn:tndo-s •fundos decla.1·.i.-se-pa.ra. m~Jor. co- i11sufficionte, te1· o governo n•õcessidad~ de abrir 
ronel. etc .. E&tes cm1preg:idos 1·eeebe111 )IOr esta credito supple01entar para occorrer a css:i.s 
ta~Ua, mas e que.:1Jém destes ha. officiaes hoih>- do•pe7.:is, o depois aer censurado pefo. ab ' rtura 
rar1os e reform:1dos que vão buscar seus von<:i- d~ t;1es crediloa, é um procedimento contra-
mentos alli, porqu P, a L'lbclla n:io consigna fun- clictorio. · 
dos, mas as sobras 11ervem par11. pagar ompre- A conuni~s:<o apresentou um quadro demon.s-
gados que não são 11Ui contemplados. trafüo das despe:i.:>.s que se ft.zem por este 

• Tenho aqui uma relaç;ln º.~tensa dn quál sa serviço. 
ve o gr:i.ndG numero do offic1aos qui3 são p:i.<>os · E' certo, Sr. presidente, como demonstrou 
por esta. verba. Si houver o córte que S. Êx. a coumüsaão, 11.uc par:i. o pagamento de premias 
quer dar, nâo sei por onde se effectu:iria o pa- a voluntarios e eoga.jados do exercito ades-
gaxnento. pei a tem-se elevado. 

Os officiaes reformados tê111 direito a venci- Por esta verba se despendia muito menos 
mentas quando serYem. Por onde devem elles em ei:ercicioa anteriores, porque havia ore~ 
ser pàgos 1 · crutamento forçado ; mas hoje que se preen-

0 Sa. E scuGNOLLE TAUXAY :-V. E::1:. ser,·e- chem os cl:i.ros do exercito com volun tarios e 
se de offi.ciaes reforrnados para comm~ndar for- . eng.aj~s a. despeza. relativa. aos premias h.a. 
tales.as :i-baodonada.s coruo meio eleitol""l; na de augmenta.r, e tem augmentado considera.vel
pro>'1nc1 ' de Santa Catbarina. fez-se isto só- mente. Conforme o ma.ppa ci,ue t.enho presente 
mente_ porque o offida.l que alli exist.ia •otou ,·ê-se que a media dessas gratificações importou 
em- mim. em cinco :i.nnos ein 393:000$, despeza par:i. a . 

qn::U :..tabelfa-·tlo . ot'Ç<tllíenxó···ae1ss1::::.1882-cl"ó.-
·--····· Q;.SR . . -?-F.e:o:;so .P&x;o;.A-{>ninistro·da guefrii) ;·· · apenas a quantia de 230:000$000. · · 

-:_Na? sei nem pr~~uro saber em quem votou 011 
nao votou, mas, .1ª que v. Ex. fafü nisso. devo Para. evitar :i. abertura de credito supple
declarar que, tendo informaçõe8 de que esse of- montar, como •tem sido necessario par,i fazer 
fici.al nem ia :i fortalesa, substitui-o. face :• essa desp&a, :i. co=issão propoz au-

~mento nessa verb:i ; entretanto, o nobre depu
Sobre gratificação por comroando de desta- tado quer que se reduza :10 que foi votado para 

mentos de menos de 40 praç~s. mandei informar o e:i:ercicio de i88i-1882. 
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Oi:a, si a. demo_nstr:Lç~o prova. que a verba é 
matufcsta.ment-~ m~ufficiente, mio h:i duvida 
que si fàr conservada, o governo terá. de lançar 
mão de cr dito supplementar. para oc~orrer às 
despezas excedentes ao votado, o então a cen
sun. não se fará espenr. 

Dirão qu'J os creditas supplementa.res desor
ganizam o orçamento; e que se faz~m despezas 
sem que o pniz saiba ;· entretanto, h.oje que o 
governo pede decretação em lei de verba suffi
ciente, appare~e a idéa. de redl!Cção ! · 

Esta verba ó uma da.quellas para que o go
verno tem fáculda.de de abrir credite supple
ment.:ir, m:i.s reunido o parlamento e s;1bendo 
•1na.l a.dospeza que for.;oosa.mente temos de fa~er, 
a camara deve votar uma quantia capaz de 
fazer- face a todas a.s d·~spezas que correm par 
esta verba . 

A bem da verdade do orçamento preciso repe
tir que esta verba deve ser áugmenl:\da, porque 
d'.l contra.rio a. ínsuffieiencia. da.dotação trarâ a 
necesaida.de d~i abertura de credito supplementar, 
e eis a razio po1· que a commi.ssão, entenden
do-se com o governo, elevou a respecti\·a quota. 

Quanto ás etapas, o nobre deputt1.do eut~nde 
g_ue não devem ser augmentadas, e :i commissão 
ja. propoz uma redu·~ção. 

Ora. o augmento da proposta do governo era 
de 60 rs. e a comrniss.~o reduziu a 30 rs.; devo, 
porém, informar á camara que a etapa do exer
cito tem-se elevado ultimamente_por c:i.usa d:i 
caresti:i. dos generos alimenticios. 

Em gt"ande nu.mer:> de provinci:i.s, como posso 
mostrar ao nobre deputa.do , a etapa excede 
muito .i quantia. consignada. no orçamento. 
Como é natural, por ·essa despei:i est.ã. o go
verno ha.bilitad'.l a abr il· e reditos supplemen\ares 
por isso que não se póde prever e:s:act:tmsnte 
qual serii. o pre~o dos~m:tn·ti-tuontos~ne-0ess1>r-ios 
ao s'1S\ento das forç:i.s do exercito. 

Em muHaa provincias, r()pito, a. et:i.pa. v:i.i 
muito a.lêm dos 560 réis marcados no orça
mento, ti em 11.lgum.a.s do norte, como.por exem
plo, Par~t e Alllazonas, a. etapa. tem chegado a 
1$000s_ • •• - • • 

1,po1s,o go"erno nao twer a qn:mt1a necess;L-
1·ia para occcrrer a taes despçzas ha. de a.brir 
crsditos supplement.a.res, e par:i. obviar a isto ô 
que, de accôrdo com as informações qu·J vieram 
dos di,•ersos pontos do paiz, ·se elevou a quanli:i. 
determinada para a. etapa , isto e, de 500 a 550 
réis. 

Dir-me--ic os nobres deputados: ma.s então 
si se dâ este accrescimo em . diversos pontos, 
a quantia talvez não seja 11ufficiente . A isto res
ponderei: é qu3 er:n outros logaris :i. ot:ipa. é um 
pouco infP.rior. embora. uiio sej11111 muito uume
l'OllOS esses i'<>nt~;e actualmente não se achandQ 
<."Ompleui 11 força do exercito h:t maiQr margem 
para ,e Mten1ler "qualquor ftuctuação d ' preço 
<jll•' só illi orri ~cruellw.ntll ·nssumpto-;· - . .. ·- . .. 

Qlll..ulo ;1 fnr.tri.mllnlos o nobro Jcputa.Uo p:·o
piio (lt1): 

c:O pe~id•> do jl"ovorno ó p11rn ll Cu.rda111enlo de 
-100 pra~as i1walid11s. 111:1" nnncn houvo alli so· 
melh~.at>1 n 111111?ro, '!"'' p.'ido aor hoj$ l!e conto o 
poucas, m:ws, co11cod,.111ln Ci.rd.1111111 l.l'I pnr1• :!Oíl. 
tem ... o concedido ptlrll o niui1110. > 

!'l" uma . consequencia da emenda que a. pro
prta comm1ssão apreseutou, reriuzindo na verba 
de classes ina.cth-as o n11mero de praças in
validas de 4()() pM"a 200. 

Po~tanto, n emondl\ es:.í. no c:i.so de ser aceita 
reduzindo a r-especth-a verb:i. para fardamento: 

Coni,,tisstos militnres .-O nobre deputado 
propoz.(lli): 

«.E' este lllll. o.L·t~go em que o nobre ministro 
póde fazer econoanas, e não o corpolegisfativo, 
porque as commissões militares existem e si 
algumas são uteis, tambeir. as ha de luxo ~ sem 
p rcslimo a.li;um. 

Acha (1UC a verba reduzida. a 60:00\J:) é mais 
<[UO sufficient~ , porc[UC pcb Syn rypse ve que 
nestll. verba a.mdr. o.lia se despendeu r.té hoje 
mais que 52.0iX>SOOO. » 

Por esta verba, Sr. pr-esidente, pagam-se 
vantagens a generaes e a officiaes reformados 
e honorarios que servem em conselhos de 
gue_rra nn.s provindas onde h:i. pequena força 
de hnha., e onde, portanto; não ha offi.ciaes em 
numero necessario para legalmente constituir 
sernelh:i.ntes conselhos. 

Si, p ·lÍS. não houver as commissões, a 
economia está. feita, mas si ellas forem neces
sariaa, o governo deve ter os meios no or~a
u1ento para. fazer face â respectiva despeza. 

Entendo, portanto, que a reducção não està no 
caso de ser praticada, é uma oconomi$ que de
pendo dos factos que se tlerem. · 

Classes inacti'OaS.- A emenda m~nda (ié): 

"'Reduza-se a verba à quantia de 836:914$428, 
supprimindo-se os soldos de um mar&cb:i.l do 
e:i:ercito e um brigadeiro fallecid.os~ a. e tapa de 
10 offi.ciaes da luta da independencia. em com
missões militsres, e reduzida a 500 réis :i. etapa 
·para 200lJra·ç-~-s ·inva:lid:n;-em-vez· de-400 ,.__,. 

Como já disse, oin relação a um outro par"
g~apho anterior, a e111euda póde ser aceita, 
em pnrte, visto b1wor aceitado o pMccer da 
commisslio que reduziu a 530 róis a etapa :eara 
as praças de pret. Devendo as pra~as i_n1"ahdas 
ter a mesma etapa que n.s pr:iço.s de _prot .do 
<?xercito. G a.c~i Laudo a reducç.ão foi ta para a 
destas·a 530 róis, ent~ndo que se ne1•0 aceit&r 
igual reduc~J(o pa1•a a daquclla.s, e não a 1·e
ducçào a 500 réi!, como propõe v !lebre depu
tado. 

Deve-se eff'ectua.r a limitação sómente 'luanto 
a reducção que se fizer na etapa d~ p ·aç.as de 
pret. 

Ao§ i9 propõe o nobre depul.lldo (lê) : 
tJ. 5:000$ de di1ferença, porque no ultimo 

oxercicio liquidado não se gastou com e~ta verb:i. 
maia de 23:000$000. » 

E' uma. reducç!!.o de 5:000$000. Como o nobre 
deputado sabe, pagnm-se :i.j.udas de custo destas 
yi1>gens .. P:Qr._te.m-ª..~1!~'~ p~-ra._~?:~ª1!. _P_1'.~"'.in
clo.s, e mesmo dentro delias, para conãucçao-dõ·-
bagagens de offi.cia.es; e o facto de ser a nossa 
força peq-ucna é que dá logar a maior movi
mento de trausporte, muitas Yezes de tropa e de 
otllciaes. 

Neste c-oso é ind.ispensavel <J.U& esteja o go
vorDo ha.bilit:i.do com 3. qua.nti:t. necessarili. pa.ra. 
pagai' OlltaS ajudtLa de cuato. 
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E' preciso que Gé noto que cs;;as :>ju<l«s de 
cu.sto, em "Virtude da t:J.l>ella de i857, sifo 
muito.s 1·ezes insufficieutes p:i.r•• po.g,<r as deg
pe:r.:i.s. 

Não ~e dando o movimento ele officines nas 
c.:indiçiíes marcadu por lei, :i. economia se fa1·a, 
mas .no ca.so cont:'(lt•io é preciso IJ llC o govcl'llo 
tenha os 01eios pa~a ~:i.tisfar.er taes despez»s, 
ma:s:imé h·:i.t.1.ndo-se <le um:i. rn1·b:i. pai-:i. a qu«l 
não se poda ab1·ir crcditos supplement:ii·cs, razão 
por que traria. embai·aços M ser,·iço a ''ceitação 
ela emenda. 

1 

ziio par:• ap;·escnta1· semelhanteinc~ei.1c1ção,es1,\ 
no facto do h:wer eu pedido infor;!laçoe.> ti :· .,·

' p~rtiç.iio fts·é:'.l, que é <lirigida por u111 f :mccio-· 
iurio rnu[Lo rlisti:1cto o 2oloso p~lo sen-iço 
pu\Jllc~, e <1clio tive cs segui::tcs (h<los para 
t•espondcr a V. Ex. (lê) : . 

« O p1·csidio <le Sa1W1 Leopoldina, cm Goyaz, 
foi cxtincto por ~.,,,iso de 10 elo Março do 1879, 
~onscr\•u.ndo-se, porém. na localidade <lo mcs~o 
e no denomina.do Furo rh Pedl'a, postos nn
lita1·os par,1 inauL·•r a ordem e prvtog·er :i. 

iwxegr.ção elo rio Arag-uay~. ont ·;ir•nde do 

Propoz o nobre deputado (la): 

« l'lo § 20-Fabi·ic.as- reduz 
([U:rnlia do 7:780,,000. 

:wiso de ::iodo Junh0 rio mesmo nnno, p'.1bli
eado cn1 01'de1n ,fo d~a n. -1. :~58. O p:·c~idonlc 

'1 omewh " <la,1uolla p1·ori!lci:1 foi •tt.!Loriz;~·lo p:n· :1·.-iso 
tlc lõ de .lu!lho de 1~80 a rdt1iir \\ ,, ·1:1l1·n o 
ull.utCl'tJ ·<l~) p1"<J'5Ldlos ~Ü1i CXi'$tOnte:;. Ji.. V~n,} r) 
sirlo o de S:.int:'l B~u·V~a·a por ::i..ch d~l u1:-;s111~ 
auto1·ifüa1e ·de 15 de ,\.!}1·il de 1881. 

Diz que o ;;onn'n" porte 67:7SOS, nus aeh" 
a 11\tantia SQperio~ ,ls nccossich1dcs, po1·que, ~c
gando ve do relt\t()rio do roinisterio (\;\ gucl'l''1, 
nã9 se trata de fobl'icar poll·ora, po1·.-p10 ki 
bastan'c nos dcpositos e urseuaos. A P''r!rda 
fabric« d'i Estrellil csti sem exe,·cicio, :ipez:u· 
do grande .pessoal qua allí se m itntém e que ó 
excessivo. 

E' uma fül.iricu. q1.1e se n.ch,1, por a~sim <lizc1•, 
:> fuga morto, ~ si ~• despcza q uc se faz com . 
clla é necessari~, a diffel'cnça entre o p,•diclo e 

:J. em.~n.d:l. nfio é gr;i..rnlc, p"l~·quc :t llc~pcz:i. no 
ultimo exe~cicio não c:,totlc1t de 58:QJJ';OQ '. » 

E' certo, s,._ rn·esideute, (1nc ncl:lr:lmanlc 
ostá suspenso o füb,·ico ,fa poh-ora, mas n:"to sn 
li:i de <lispcnsaL· os füncc'.onnl'ios; não se ha <l' 
deixar de cnida.r do 1füttc1•ial necessario p:1i':l 
t.'l.l fabrico, r1c quo o go.,•emo de um momento 
para o outro póde ter noccssid'!.dc. 

Aecresce, corno o nobre clepntt•do sabe, que 
trata-se de estabehcer em ~fato Gl'O;so ll.ll"\ la
hor:itorio pyrolerhnico, no qnnlcanrnm daL' to'h 
o d:,senvolvimcnto po.sfr;el,-··Jlorqu~. sendo 
:iciuclla ptovinci:i. longinqu:i. e frontoim, devo 
ostar hallilitada para abastecer-se de modo qno 
possn. fornecer polvo1"i e Lnilo o niais qnc for 
preciso par""~ for•;as riue lâ so ach~tlil estlicio
n11das. 

Porla.nto, enlen:lo 11ue 
a reducção. 

uáo "º póclc aceitai' 

Como se a~uMda a rcducçKo 1;e1°c<Í t1Õs •: u~.trn, 
e a su:1 rcol'g~.;:iza~fül, conlir111:1.ndc-s · n con
servr.r dest..~~'.lnicntos milit'.lres n!l3 pontos onlh 
estO.Vt<m todos os i1risidios; e fazendo-se. por
t..'\nto, despeins, i1üo se pôde climin:ir o Cl'edit0 
rle 10:0~0 . .;; p:i.:·a sim!lhc,nte mistm·, po,·que t.-1-
vcz ainda seja ncc'~s:i.ri·) pedir '.lugment(),,, 

Mas isso ficoa depcl1dente rb rcorg-~rniinçiiJ 
que o presidente f:zcssc, i1odmir1o rc:nore;· il 

presidio do um p11-1';i. otit;·o log-."·, <m·1n ~'º"' 
mais vantngens pudcsso p•·cst:i,· ,;C1": iç11s ,,,1· 
p::Ü<., para Oll.tão clclibcr·:~~·-sa de riniti·:t.:acntc; 
co.so cm ci lle ni!'.~ ~e p~di:J. dei:<"-r é1c pedil' vei·be. 
no orçamento. 

Não se conhoc~m1Cl ~.inrb es>.'- de5p~;r.:i. 'lª:i 
p6dc ?Uuito bc?11 ú!c\r~u·-s~, co!1sm·~·0n-sc ;\ 
\"Cl'b:t nctual, ti es:Jc1·a do acto cbquclla p1·csi
rloncia ~icerc:i. de l:tl reo1',ç:":1.llizaç~ 1 oci d:\ rc
m.o~ITQ,. nuc t:i.lvcr....;;cjJ._CJlJll'.(\11~-~·,:..'tli11.,,.,, --

le1idú-sl! ern YÍ::;i a os intc1'<.:!;;scs - da provinci::. e 
da na,·ogaç~~~ l:oi::; só úlltào se! sab::!l'tt qu:ics r:s 
r1uo dev~m cífocli\o"<:.ictcn:c d0s"pp;1rece~. Pm· 
e:o:emplo , o de S;Lllt'.1 c\uloaín. <Jn:: o hon~·;•.clo dc
}J:;Lad:1 í;np11nHha ~:·:ppri11tÍJ• ). Há!J o csl:\ , C=ln
(1J~·111G ;t!; i!J:·orrua /lc-;:) 1ptc tr~llil'-.1 · 

1: ~-~1~~ _\);"D.;:~.".::1; Fu::+-i~~l~.\. 1l:t lHH :tt1a1·Lv. · 

Desde que uiio cvuyàtu dis1•0llci;u·-~o os c111- O S1t .• iFrnxso i'J;:-.~.~ (.;1.i;i:,;;·o lia f/Her•a): 
pregados e abanclonar-so o material, devo-se -O ele S,LUb• Leopoldiiw, como disse, eslil ~up
ctiidar deste e manter os operado~, porque do pl'imi<lo, mtcs for:,in co1t~<~1·\"",1dos duus po~tos 
momento não se poder« 11ehar outros com lia militMcs. 
ne~essarias habilitações. (l Sn. ,,\:-;ni>.un: FvnrJ:;au r.l:i \11,. :tpai·Lo. 

Si o c-óverno a.ctuahuen te não pred~:i lll<m- , p / 
~ O Sn. 1.1c1;,~:;so ;i;~xA (win :strn é r< fJti ,·;·ra): d~t· fol;ricm· pclmrn, p1id() no MrrCI" do cxcr~i- . 

cicio ter osro neccssi<l:irle o. portanto. tlcv.• p~.ro - Estou ihwlo r. 'I. B::. :.is inforrr1~rJi,~s. ' l'lC 
t.c1J}v) o p:·~:·:·-1· de 11ccb1.•:i;·. n10 fo~._1m fo:·nec~[b :-: isso estar habilitado, accre5ce.nrlo qnc pal'il o 

1 
. · · « 

l . pe :i !'C,~):lrtt~no ft ~C:l!, rn:n ehcfo. o ,Jr. rons~-estabelecimento do :ib~r11torio pytolec:-.mco ""l · 
~1 · lhcir(J Lh.c~~ e .... 1 V"·· p1·-."!s:a :,~ m:l.!~ leie·,;nnte~ em ., nto Grosso nli.o .~e e 1ns1.zncu no or~:t- l 

" s N·vi··,.r.; j)~lo moilo l'~~ r111c rlcscnip~n i:i o,; mento os meios p:m1 m:)nlel-o ~~nveni~nte-
men.te, SCU$ e! 'Yó.'C5. 

E • Eni l'eb~ii•) 'i 1·orb;i. -01J;•as- o nou1•.) .Jcpa-~m rofa.~!(o a p1•cs1dios1 o nobre deputado pal; __ , ·1 · ( • • i·--
-~-llio_de.Janei1:o --pr.opõe-q-ue-~ ·tilduz:c-a"""\·crl.hi.;-e· .t,,,h -m"n<le,1· · t·=.u.zi.-:t ··:'!,· - 40();· lüOS. ··aúe;\, ~ 

· d rccei;-.., r1ue !:iC omprohcndcsscm ol.n•as JLGY_as. increpou a. secretaria a til!CIT:i. por n;fo saber 
qUG o presidio de Santa. Loopoldina foi suppri- De''º inforru:ir ti. c:iiua1\~ qne i·eclamaçifos 
mido e que <1:o;:iste1n os de Santo Antr;nio e 1Jn1·a. obras. o mnito i nst.intes, rncebo de toda~ 
Jumpensen. , :.ts iirovrncias. Do M;üo Grosso, pruviuda. fron-

tuira e cnjas foc·lifka~ô~s 110s devom :•'creco1· 
O Sn. A:-;on.\D~ F1GUE1"A d:i utJ.J ,,,parle. mnito. attonc>h1, iw; lelll vindo as ru:i.is inst:i.ntes 
O Sn. Ano.:-;so P:;;:rn.t(mJniw·o ela. f/U~1·;·e): rec1a1naçces- p~u·a ;\ •'OllSt1·ucç::iJ de fortifi.cações 

-A }'ro"1"a de quo o nol!re deputado não Lemra- em Cüit:nbr:l. e em Coi·L1mb,~. Ot•a, a cnni,1rri. que 
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i:;,l b1~ qu~n t ·:·· 11(1_.:;. r.•. 1 1 >:,: i ~ ~ u e .1·: 1 :· (1 \;".l -:\·,-.. ·1 : ~ ·i n,.:b : mi. n 11cic·.Õi_l. m~1 is exte:r..S·), yorque temo fatigar 
p1·;v.- i :i1;i~i .; .. )1fi. ~' l 1l, ~•~:J .:: p :1:' ,: <· c1 • ,Y;\, {].~\'·~ <'-'l!l - ;.",. a;ton~·J:;J (:cl c ~- m:..:·:i. {n '.7') cpoiwlo~ .), akm do 
vi!' N+n-_ :.~l:fo f'.i.n •'; H'J o ,!l•.i ~·c·n.:; :1'i ;) rj:_\~ r1~~ftl ·'.{ l ~f.~ ~n~ ~i nt(o tão ;i; uf~;rrníl, qu r _s(\ o cumpri
<lC•'•~ úPhar •Js o :.:·.:i ''.•H a :;•·:.:i1~:~_:1Lti'~-s :·.::cla n~ :,- i:~1:~ntr) ,:e rig -m 'IJS.-) <lc\YC I' me o!x ·i:;ou. fazendo 
\~:·J,~ ''· :>1p:; i1dti $.) l ! ll. ~ <:.for.7u. tah·e z: supcm1: r a~ minhas fo rças, 

I:: u , Sr. rr~:;Ldel! Le , ' w:1hr1 :m:..Ü'J CtL ::o ~:t~-1 . :;:; :1 \'~!' :t ::u! parJ t:ar i\S infonrw.ç iJ.es que '1. ca
(,;:.,,,. l ''1Sl··n" '.a ·- c- ·-1v" .... . :l,,._ b 'j_ncl i3. l> ''i·•-'J' f'l 'l · w,1~a :1ca l.n <le ouvir. c,lf u ,to l1cta.; 1nv .. ito 
H;;~~·I~jo ~~~t·~· ,i:('•(~:~.~~ " !~~1.;~; :;1!l;; r:·€' ;1~\1;; · ,1_~ 'h1:i:·t..J 

~,~:~::'.T'~ ~;1~t~;,~~.(ú'.~ '.~~·'.''.::·::';'>,;~~·p::0:.~'E (;,; ... ::i·:,'.~~ ~:&u "}:,;:~,:~ ,~,;:'.'.:~n'~'~~·.i cn ta meu'º 
cak ~f8. ,l ,lí-:= . scgunr.b o') 1 :· ;-_-~!·l:i.;_1 n :()s f.~·i t• ~. b' m1;;~d(r ao ~;·t . o ·~ a . 22 

(l :-:;1;. :\x:.i;;At;~ F'; ;L::.;1: : .'.: ~\' .E:,; 

J)'.Yh YL~:·l 1 ;~ 1'~L~·<-. '.or~ d·:~1:+ .. 1;s. 
1:m l 1) H-:\ i ' .i c 1.1lJ1':\s niilit:ire:s 7~;1) : 00-0S: rl.ig-a~ 

r::<~. -.+• :J .- ~:) 1 :·1il: t.. a r ·.:-~ . indu : r,do a e5't r,..d.,\ de ro--. 

~·~~\~.'~~/:~i:l1~i !1;::~ ,'.~~ t~i~.~~~~~lli;-~ L~~~~!~ ~lle(~o;~ 
,..:olC111Ú\. 7:=:o:C:J ;....;.:}J\•.-S . R"-~1.uhu1es R i.bus. 

· ·- : ;1~,'.:::;,'{c-~~ t~~~:~~tt~i;\~J~;(i~~:g&;~ 1~.~;1~<l!1:~~:_ 
f i -~~~,!~~·i t~;~: ~·~-~: ~l~~~: -~,1~~ ~:)1~.:~r~s d]~l' :z~~~~~:câede P ~!r;: 

d·~ ·>:· :·t ~':i oV·;\':'. . ··1: :;:: :'i~tO 
·~":11 reL .. ::l'tt) .:i.(•;s ~·~ ~· ~· i,~J~ 

11t1alm .c ;:. f ! d .~ Ha.h::i ::i.o~ lÍ•) tb -::&de . S . lL-Etn 
',!;1 d. · ~ :\hi 'l •:!·.:! Ht:!2 .-l.~/t;.•·s~s rian1ia. -S'Ya-

in.;·~~:L~ ~ ,~ ~l:~i ~\Í~: i~ ~.':~~(: '.- ·~·.fi.:J~ l):i i~~.i·~·iJ:~; ~: 
(tf1• .• : ~du.>) ~ 1h ~ _, jj,::. }(, ; fi.J :: ·r cm-. n:'h :Ju 'J'. i;!:.t:-.: e() Sr. Ferreira. "\?º ia.una, bem 

~~í~:~:~~~;~·~;:1:il :~? ,_ .. i :•i~l'.: 1~~l~( F/~'"I::·:, ~ -~ ~ '. ;~ ~~~j._~-~)r~l :'>{J;,\ 11~~'.~::•c:~;~~~~~ ~;~~<L~~~;'.,:·: :~~~e~: 
:. :~ fr:;. : ... ~.;,ir ~-i d(: l:1'.J , \ tiJ~ Q-~ r~·).:) ; r1l.J d.o Qui.i' :}~ ~(: º.1 5= ·:-->11:.';as: e ta.mbcm daquelles 

(a::. 1 :" ;) ;li'1\~.:.k~ f,-_ .. _.; í' ,"t"1·J l 1).1 i.-·, ,-;,~"; : : ,·u ~ . ~_.1 :·(,fos :; :.'l nd•J s 1u ~·=iene.ia.~ têm C()IU !!.· ra ndc 
qw-~i:tc : ~ e:-.Lii·_-,- ~·.: ; ,j l:~·;u':; ,,l;:r:,:{-::_;·. · :~-~- :L: .:.:~d-ü :i:I•J · p-·,) ~ ,..; M pnbtico ~~. •.nc u;nbido d.1 .<ilta a(I :n inl~-
P ~'•) :;,.~a ü){h -"::1r~1 · .!,t;· :i:1·,fo-= i:1:.1:·,, ~ -:-:: ; :~·.~~s.,;11 ! 1:0: 1 · :~(10 ,{.-1 11~ misten-.1 d:l g- ~1e:-.·a . 
i· r::.~ 11 ,' ,,:(;.~~ o pr•1p r~·~ " r:.<·!1at d•) P:lo".: 1in i:";.. ~e; C.1:tf11r :n(; O=> i"!SLy !us t'! s.tabelcc idos. Yal apro -
t"<'! ::· n~trni·h. nütl ·-;;..>; r;;\ :-n:pt)1't.nnidada pan G!ir e!:pli<'ações 

~\_ · Yist:_, ~F.i·l:ui~o, 1.h-: 1·{ · 1 ·Lln~;:~ 1: .~. '·i'V? ctrn- à i:;-L1 :1s ú~ Seus c):lcgas que t~xerarn _ <:.. bon-
l5t J. nL~ ··n1~~~·:~ 1·c·: ~I J :J , ~1~: 1 ~ Ti d "•·:· ·_ 1 : ·c.;:<.l ::c :·: ~:i·.> d C\:k do?: f~1l.i_' T' t o:1a:·1;Pu:tr l'.1s sc.lH"R () 1 llr.: rn o:tdi~-

p€·:En ·_">J :i ,. ; 11:;u;;. r:ue vo~·:; :t ·:i:1·L: <~ -.-•Jm· ~' ~.1 :;; .. 1 c cH· ;-:1•,)f1··· i -·:1 r:. •'.'a.m:~r_'l. . 

• mi~3 ~0 ~- v: '~~f :~·-::.:: ~·F! '"'= ~~-L~:~~:~·~ ~·:l~i~:~>!·:::: .. ·~tl~(,:: t;_;::;~; ~l ;,·:)''.;~~~ 1~~-;~~~j;~<·r,\e,~~~~~ ª~~t: 
.~··.··11 t·~· .:-l! i~.1 1:ti r- ; t ; ~d~l· : ::..;. c · .. a~ 

.,ilw;i s p:_.o t' ~ ·~:t ;;:.t · ll'~ ;~ ~l 111·- ' 7:; ·~.;·::b l';~ ,~ ~ ;, u ~:.1.r~~ p~b proYi nci i\ '.le S. Pa~tlo . 

:i'''.~~~;~;1~'.\•.:;~';'.r;; :~ :.~ .~:;J':;: •;:','.,:;:~\·.~:,~::E:~~~·,~'.; i; ,~'.;~ :1~";~;'~',~,',"'.;,,:1 ;:;Li1'.~1,~:~nc~~~~iea':'~ºu~ 

'"';', ~;,:''. "~::":,:~·~~~,~;:::' , '~~:<·. E.".·-1·._ .• '1' ",,i.~(;._-_._ .• • ~~-;lê,';';:.'.~;.TI\:f~:r~2~I::.l•~r~.;,~~l;~:-~~;i;~J:~p::~ 
=--~~·~· n :l.:::- r ;1 r1~d:.1.:; ;;vi• \1 - ~ . l.o-.:.J. r~ r.;.~ e· .. _ , _ . . 
i.· 1:1 ;,; rn p<i : ' : ':l~ :.;. 1 pitl';l.(pl~ri· ~ 1~ i;. : \':l.~' -r ~·-~ n;.f. _r,~ürn. ~·;li~10 df1 r r.cern. r .:igora. da 

p0liti.::.-~1 ,k,;: hhri :»-i.r>'>, pí'lo or,:,1,<l.nL· d.,, n,)min~da de 

~!,'.·~~~, 1ii :'.E':·::::'.
1

::/~:;. :r·.:'~-.;,;:':\~?:;~,~,-~:'.;~~ ~~~~ .. ~:i;!r.~~;,:E03:~i~.~::~~~~;:~~f::';" ·~;::' . ::;:'~: 
~~,~~;/;~~ ;/:~ ~:.:-·t·1 i~- ~ ,~ ~·lv r::· 2'H<-' ;'.1\ \ 0 s : ;p~r 1c•::- :-, n ::o r, ::• '-'~' mn-h":"" <~ '-' opini~es . Eq~·, nas ~11esn1a.s 

opini..:"'"' •111 (· "-·'mp.""A p :· rifpo:.,;: rHt ·e lem. muit~s 
:\

1.1 Ri:J 1lc•:1.n.l -' !\ ) ~lil h~L 11 n>.:1.o:. o'.1•.>-s 'l~ vf~Ze ~ <kd~L';\ck C'lft act·~:' :nlemne~. de mudo a 

J~1~~:; ;~~ ~ ~~11..J~ ; ::::•r!:~-f~~(;~,~~~.:,.'. ~ :.l~~ o 1~)c)·r?;, :l~'./~J~ ~:· 
E' ·rnü t•n\ in ·". i =~ fr 0w.i:i r:~ e 1) :::.•w<Crn•i ;1'1:0 
P'.'1•!' .; . .-.• l:\~ll' :\,:) il:tr os mt~ iü':i ~k: d•:.'o~ :-;a ti O:!-

L:ifJ ;t~yc c· v n'J~r e (.J•:.ptHa.clo estranhar ~ma :ll~ 
li t L·. ú~ 1\ 1~ h11.i•~ , 1'.'Ampat\:hh l".Om a <1ue tinhn.~ 
~t; '.1.Jf'~ ,jO\' H'.l, :u. i r:1 }_1t•eu~:, <:fo ~- P<tuio . Sempre 
::.~ rn~)s t1«> 1l ~u l!-te.s.o a toda :.: a.s idú3.s libcrac~ a 
çtJn s~i ltt (' ÚJ n~;(; . ~ :.i:v;J u r.'1:). ':ln~ t1mben1 o:lo 

r~pu~.;. ~1;1~:.ir; ·~ inais 4di aa.~ ld ::t. <hs. ide.as li+ 
)C l'J. i.:! -'i-ú ~J. ~ h , ,Jic i :smo . 

E. 1:onscr \·::odtJl" do libo:·ali::;nio cont:htuciona.l , 
d~ J !i:a Cü !:.stit :..ii ç ~o qne !'ep·J t:i e acata.. ~m-
1,l()n i:5o s;:>J!l ' '-".'\:·'.!cutad.'.i. prat:ctuncnt-2' , a cor.· 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/01/2015 15:07 +Página 28 de 43 

86 Sessão em 24 de Maio de 1882 

stituiç!\o mais liberal do mundo. Quer '.l reali- j dizem : Suppr01a-s~ a esc:~··idão, a~irG:SG o 
d.ade desta fóriua de governo, não sacr1ficanfo escrarn a um& !ogueu·a ! Nao, a hum:i.md:lde 
nado. do cr~verno·democratico, nem cio elemento ' esb acima da politica. 
tradicion';.l que com elle se vinculou e constitue Faz diversas considerações tendentes a de
o principio nton:i.rchico ; quer que seja uma rno~strar cjue. a igr~ja cathol~C:: tem. sido o pri
realidade o governo parlamentar, o governo da. meiro emancipador da escrav1dao. 
nação pela naçãi:l. . Tornando ás es:pjica.ções relatims âs palavras 

Portanto, fique o nobre deputado sa.bendo que do nobre deputado pela provinci&. das Alagõas, 
mantém os setis pdncipios 2 tem as ruais fun- de_clara o o~a.dor que não disse que dava seu 
das saudadea daquelle tempo em que teve :i. apoio ao ministerio aclllal,_ ruas s1111 que não 
honra de colla.borar com elle. achava razão para debellar o ministerio e dés-

Ja teve occa.sião de dizer que não ni.udou de truil-o, emquanto o paiz não ~odesse suppoi·tat 
condiçõea, mas 3-penas vm·ificara que os libe- uma outra solução diante dos acontecimentos 
raes deste paiz era.m 05 conservadores e não os que se faru desdobrando. Quer r~forma.s, h.a de 
Uoeraes que llaviam go,·ernado com a mais apresent<-.1-us e para uma ji est>t comprnmettido 
perfeib inercia, sem realizar suas idé:i.s I>ra~ que é a descentralização financeira do Brazil, 
ticas. mas as quer pelo partido conservador. -

E' liberal da. constituição ; quer a fórma de Portanto podia apoiar o nobre presidente do 
governo ahi tiaç.ada., mas a quer .rea.lizada. conselho por não querer reformas e desejar 

Dahi desenv-olve o oritdor refiexôes sobre os !1.lg11mas reformas, sem cahir por isso em 
partidos politicoe do Imperio, e as conclue o.d- contradicçli'.o. 
mirando que o nobre ministro d3. guerra., moç.o, lia questões, porem, que niül são propria
libera.I, cheio de talentos, de espírito s11perior, mente de pa1·tidos ou na.s quaes os dous partidos 
como que foge espav-0rido di.llnte cW. execução podem chegar a a.ccôrdo. 
de uma idéa profundamente llberal, que o par- Não se receia o orador de l'eformas,o que quer, 
tido conservador consagrou em leis do paiz-a o que desej:i., é que o nobre presidente do con
cop.seripção IIlifüar e <J.U~ não a realise com selho só façít reformas bem estudadas. Não 
desproveito para o mimsterio da .guerra, com. quer reformas inconsiderauas, que em vez de 
grande despro,•eito p:i.ra a segurança do Imperio reorganizarem, em vez de remedial'em o m:~l, 
e maior ainda. da unidade do exerci~o. o 11ggra..-em. 

Outro nolne depulwo, pela proYillcif'. das Ala- O nobre deputado pelo Rio de Janeiro, diese 
gôa.s, disse aqui uma pa.larra-estan<lo o orador que não era philosopho, ou q_ue em politica não 
amente-q_ue elle não comprehendeu. S. E~. fazii philosophia. Acredit:i. que S. Ex. não é 
disse ~ ê triste que o nobre dcput:tdo pelo 12° pb.ilosopbo, mas por isso nii:o deye·condemnar o 
districto do Rio de Janeiro se mostrQ desejoso orador por pretender sel-o. Não comp~ehende, 
de reformas na.a instituições do pa.iz e entre- ltlià.s, politica sem philosophia.. . 
t.a.nte de seu l),poio ao actu1l.1 presidente do con- c.oi:i cllo. quer que fique bem acentua.do no 
selho, que não quer refo~ma ::l'.1KU.ll;!:l._· . _ ___ espmt.o dos nobres depu.l;&i~a_camara. a· 

--l)o1'iidor nao· li.cnll e~te raciocini.o bem fo~- certeza. de sua lealdade, e a sua 1iri:aeza para 
mula.do, nem logica.mente c8nstituido; mii.s n:io com os n.migos e os ruh'ere:i.rius. Nlío faz poli
é isto o que o impressiona, é a palavra. - tiCJ. por meios traversos e occultos, e procura. 
iris~e. semt}re e~primir cl:i.rainente o seu pensamento. 

O oradQrnão i:~be que sentido tera esta pal<i.- N~ cede de suas convicções sob a pressão 
vra, mas ve a consequencia. E o nobre depu- .de quaesqtter outros espiritos, sejam elles 
ta.do acrescentou : A vista. desta posiç.ão do quaes forem. 
nobre detiuta.do pelo 1.2° districto do Rio de Nesse p()lüo agraàece o orador a benevo
Janeiro, eu não posso fazei· mltis duvida algu- lencia d:i. cl\mara em onYil-o nesta primeira 
ma com o tni11isterio; sou ministerialista. parte do seu discurso, G passa. a discutir o oi•ça-

0 orador ignorava. que fosse capaz de ter o menta do ministerio da guerra. 
poder do apostolo dos gentios, de S. Paulo - Assim coroo o nobre deputado pelo Rio de 
con'IJerier gentios. Janeiro, o Sr. Andrade Figueira, est:i. o oradOi' 

Outro deputado, 11ela. província. do Ceara, com-encido que a economia é indispensa>el 
extranhou que o orador, sendo cathohco, pro- para o andamento da administra.ção regular do 
ferisse.nesta.casa uooa especiede sentença que paiz. Est:i. certo de que a receita orÇ><da para.o 
ficou pa.ra 5er meditada, quan'1.i disse me exercício de i882-i883 é ex:1.gel.'ada e de que 
aquelles que suscitavam ciumes, aquelle~ •1Ue o defi,dt será infallivel. Eatã convencido o.inda 
SUS.:!itass~m esperanças e odios do fraco contra mais 'lue si a adminislra~w seguir na senda 
o forte, eram uns porv~rsoe. em qu~ tem tl'ilhado des'de 1$60 :>.té agora.. a 

Pareceu ao nobre deput.ado que o orador quix bnncarút.n e incvit:wel. 
por-se ao lado do forte para combatei· o fraco, Chegaremos á occ:isiilo, que n1'o esta lg,nge, 
mas o que queri1l. acC!)ntuar era o perigo par:i. em C[U(l o jurodJ. divi<h publica absot·va toda a 
a.quelles a. quem uma falsa humanidade en~on- renda do Estado. Mostra po~ uma tabella. que 
dia beneficiar, em eusoitar odios e pab:ões que oíferece ao Sr. ministro da g!lerra. a verdade 
.,...quando íizeS!le!Jl e:i::plosão-haviam de ter os dessa. :i,.sserção. · 
íorf:es do seu lado º'l qu:\11i todos, e os fracos ae Esti? orado« convencido de qu~ o Imper~o 

.veriam desamparados, umcamente a ora~o~ com do Brazü pode sor a nação h~rde1ra das pn
sna imprudencia, si não com sµa levi.a.ndade. meiras potencias, que .têm feito a. gloria. do 

O orsdor.a.ccentu!I. melhor se!,! pensa.mento e mundo. Para iiiso aó lhe fulta um favor do céo : 
ili gue a. eiicra>idão mancha o Bra.zil. Alguns 1 a desgn.ça. E' desgraça com e:ffeito que lhe 
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falta, porqu~ t_,'.lll~ serve para lição dos homens, [e si o exercito_ não es~à organizado, .!ll}IH<l 
como para hçao cas naçoes. m~nos tem serviços defimdos. E como definil-os 

De. que servo ao nobro deputado pel,-, Rio do com as susceptibllida.des ministeriaes ~ 
Janetro tanto trabc:)ho, tamanho a.-fan no es~udo 'A verba de obras publicas.por exemplo,erists 
dos orçamentos, s1 a nação não ou~ê e o g~- em Lodos os minísterios, quando podia ser 
verno tem a certeza d~ obter facilmente di- feita por uma só repar~ição no respectivo mi
nheiro no paiz ou D:º exterior'! O !'lrazil, aemo- nisterio.Ma.s cada ministro ci.uei: Ler a i:;ua ver-
lhante ao filho prodtgo, só acredttará na sua ba de obrs.s pul;licas, e, com as suas susceptibi
desgraça quando lhe negarem os recursos. lid;i.des, augmcmtn a despeza. Disse o nobre 

A situa.çKo financeira do p:i.iz é a da desgraça, ministro da guena que a verdade do orçamento 
e ninguem o poderá salvar. Si o orador tivesse é uma aspiração do governo, mas, si é não 
meias de fazei-o, havia de exigir um log-ar de te111 elle tratado de realizal-a. Sà se póde chega!.' 
m~uistro, ma? não te~. N~o ó _chi!.l'latão, mas :i..verdade do orçainento depois do maia miau
pode animnc1al' ao pa1z a mfalhvel banca-1•ota, c1oso estudo de todos os ~ei-viços do Estado. E' 
si não pa~r ness_c caminho. com esse$ estudos que se completarà a syn-

E' preciso que este na,·io se ponha à capa, these, que eonstitue o orçamGnto geral do lm-
porque está. em perigo imminente. Os pilotos perio. . • 
estão dormindo; e é o caso de gritar-vigi- A verdade do orçamento é uma. politica muito 
late ! . dificil p:>.l';t a. qual o nohre presidente do· conse-

0 serviço da divida publica. jà exige lho e seus collegas são insufficientes. Não de-
55.000:000$000. Os exercicios têm sido liqui- pende do miJtistro chegar á verdade do orça
dados, de 1860 atci hoje, CG>m emprestimos estran- menta. O paiz otferece uma · resistelicia em si 
geiros, com emissão de apelices e com pap~l- que não consente nessa \•erdade, que obriga a 
moeda. politica de transigir pa.t·a viver. 

O paiz não póde, não tem recursos' p1ra ·as Os proprios ministroa têm violado aberta-. 
despezas que faz. · mente as leis dos or\l:l-mentos e muitas vezes 

Apreiienta o orador i camara uma tabella de- sem que acamara. d<Js deputados fa~a efi'ectiva 
monstro.tiva das despezas de todas. as provia- a sua responsabilidade . 

. eia.s, de 1860 até hoje. e po!' ella mostra a decn- Faltando trabalho para os brozileiros, proc11-
dencL. de todas. J:i não ha margem para des- ram elles os empregos, e o governo multiplica 
pezas extraorJinarias, o paii está }"Ü•endo _do ess~s empre~os, atei pela necessidade de manter 
credito e o credito hn de :trruina.1-o de todo. Por a ordem pu!.>lica. 
<Jutra ta.beila d<is deapezns do ministerio tla. Como ~emediar esta situação? 

·guerra, prova qne dos exer;)tcios de !8i3-1S74 Com OtltL-a politica. 
a i8i9-1880, esse ministodo _gastou :i. mo.is da Aconselharia o orador .<J.O nobre ministro d8. 
deapeza orçad<l. 22.024:34~1$1:;.7. guemi. e a seus collegas que, em vez de fo.7.er 

A" e:xcepção d0

0 e~ercicio de 1878-iSltl, presi- todas as suas compi:~ na. Europa., procu~o for
dido pelo illustre Marquez da Herval, tod,,s os necer-se no paiz, fa~orecendo o trabalho. Não 

·e-xercfoios $C fecho.ra.ru com exce~so de des- upprol'a o systema de fech:i;r-se as portas doa 
pezas. no~sos ar&ena.es, para. manter officinaa na Eu-

EnLrctanto o nobre ministro da guerr::i vem l'op:i.. E' neces.~ario ot·ganizar o tl'abalho nacio
dizer: Os quarteia precisam de i·eparos, a na! e livrar o pa.iz do captiveiro em que se 
tropa. não teni a.brigo, as fortificações estiio em a.cha. 
r.iinas, o exercito precis:s. de arntamento. As O nobre deputado por Sann. Ca.tharina. le
commissOes se multiplici>lll du Europa para vantou na tribuna uma ~uestiío a. ciue o hon
eornpras, e o paiz não t(lm exercito, porque està rado ministro deu pouca importanc1a. ~ <jUe é 
desorg11.nizado. da maior, porque entende com a autorida.deda. 

Pois uma differença de 22.000:000$ não cbe- commissã.o de 1nclhoramentos do material do 
gou p1lra co!loea.r O exercito em condições res- exercito, L'zn Colllmissario do governo leY?U 
peita.veis de aggressão e de defesa~ ordem para. compar rewolvers, que a. comm1s-

Naquelles oito exercícios gastou o pe.iz com são reputou ser melhor, e em vez· de com-
o ministerio da guerra 145.000:000$, e si se p"·al-o, usando da autorização lata. que lhe dera. 
quizesse apu1•ar os exercícios passados, o horror o ministro,compI"Ou rewolvers de outro systema. 
aeria maior. Si a commissão de melhoramentos e$colheu o 

Em que se empregou tão enorwe capital ~ melhor, não podia ser comprado um armamento 
Esta é a grande qullstão. Foi em etapas, foi inferior, 
com fornecimento de vi.Tere~. foi com o bem- Quem é o responsavel ? 
estar do soldado~ Não, porque este cixercito não Como essa arma tem de servir para defesa e 
i-em armas e carece de todos os recursos. ning-ucm se defende com o armamento peior, o 

A assembléa. geral não os tem entretanto re- revolwer Girard irá para. os depositos e o 
cusa.dg, e ;i.ntes, oe tem. prodigalisado. governo terà de comprar a al"ma anteriormente 

Sente o orador que º·nobre· minist~o tivesse adaptado.. . . . 
adoecido, J_Jorque deseJaVa que ouvisse o seu Com essas despeza~ se ex~h~a a ~:ff'erença de 
discursa, e reconhecesse que o nol>r~ deputado -22.000:00(l$para mius n.o mm1ateno da guerra.. 
pelo Rio de Janeiro, nas emendas que apre- O_ ~radar, que se1:1p~e teve me~o de dat' 8;0 
sentou. foi muito benigno.'() nobre <lepntado esp1r1to humano o dlretto de medir o merec1-
poderia d:lr golpes muito mais pro fundos n_o ?r- ment~ alheio, pr~feria que as pro~oç~es do 
~amento. A primeira regra. de boa admmis- exercito fossem feitas sómente por antiguidade. 
tração e de economia é definir bem 0.11 serviços, Exceptua, porem, ~e promoções que forem 
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feitas. aor di•tinetio p l'Ovrul.!1 no!J c~mpo.') da l;;t- : in.slltui<:-f-o pct:1,:l11 1.! :".t~. t11H! r:~i.;--e àcs~,<;z;u: 
talha . - 1 p~ :-ni:incu t e.~ . '-í~1 1.; S:ii :i. :L:-:~1·1T1 !:-;: i:-.~i .:J<'l':..l co:·_i. -

Si na. lei de promoyõe3 se fbz u·1: systen.1:1. 1 V!l·3. d~c:· e:ar. 
w i li'..tô , d eve-:so \'&r q:.it' o :esultn:iu te1~1 !id:; o Póde u::1 1111:ii:s~r\•. ,,., .. , 11.,11!e ";e <( ue;i1. que:.
da. parcial~dade bono·:ob. ?~r~~ ecrt?S offi·~ia.e:! 1 <ti.te ir.ej ri , c rf~u· U'..Uk .dP·~ ?e:.a p~:-:··ct·.:::i.? .ci : ~ ~!1: 
c<1m (ll'eteriç io ~G. 01.~tros. Ainct ~ mais; l{<r.\ · s.~ l ht~ ~!~: : C?i'1 1pet1~nc 1:~ . p:~ f tl 1l 1z~r .. : L e\ lJO:' 
ll tropelhdo r .. da-01pl rn .. "I. pob. <l~:;}.)\.'-a\-i.O de 3c:·- l~a:. » , e <l1s:>or :l:1l!i rh n."!~:róS do pc,;-o . s:H11 l'Oa-
ri~06. ~!:'l(tu<::alt• d.l :.w·;r, ~ 

• .\. accumlllaçü.o d~ fog"!\.::'e.s é m :ÚtiJ prej tH;> ·1 S1') o po .. ·o 1j C'l!lir.P.t ·· nt i:: r:.c.ira ,:1\1,Slo'> r {b u.liA 
cio.l a di$CÍ_plin ll. d-0 e.xere ito ·'.! cu rn pn! :KaU:u· fr !atfa .Jcss:i. r:·t,l!:\ ;;io ~ d~crct:.1.1-:l : p-0:·1u:l 1) o 
c<m esse aou30. tx1qJ (!•H~~l p~ ~P-

0 nobre minis:ro. C:";pedindo óritens pa:-:\ lp e ~ . O urado:• h11. d~ ::1 P.:-i1 :->:·~ !J::~d::u· ; E' ·.1:n n.1hG'J ~ 
c r: rtos: offi<! iae;i voHasEc.m a :;co :1 ço:p·):!l, :)e : >::'- 1 ~ ;1.:u :t~ ~1,;ntad •i '. - - A ;111ra~c c-:n Yi~Z d~ ~ c i· ,.;He1 
n~tlisou a medid~ <jUe o nohrc dcputad:.J p l)r p:-;- Loer.·1~. (:m, r:1·: ~ se-r «Hei ?<Jt' :u;il. >Si n. 
s~n.ta Catharin~ <pe-!"'.itii. ·:iuo fo:s~ ge:-:ü . :\s ea.;11.:lrJ. .-tos d~ p~l:.do."•:-S fosse Cl). ;: pl0ta.u1~!1t.e 
pH ci:i.1id:1de• (J.\\Ja.:l nl dl)t<:;o nt.z:i.in.:;1eri ~c>:i . JJ W- .i ud•.::[Htll 1it~ l'H U, 1'~1:;,!,::. 1 ~·i ~ de CL! !' tfl 1):-;!!':e dc: r .::i to . 
l.{\le são pratic:.ul.'\$ em uomo de in ~ e" t.õ!s:!'s d 12 _ On<lo a Hhr··f13d..? d~ um r-r:v r:. <'!IJO ~"''"rno 

~~ln~-0e~;º'tef.ão Mo u:nl Qbrig:tii•li:> íc :1oit:. em ~1:.i~·,j~~r·;~1;;/t!:i;;~~ii~~! ~~~~~1:~~ -~il~r1:~~c1~1li·~~;~ :: 
o nobre deptltado p.)!" S.:i.nt:i c~\tlt :ll'i!l.:\ :1i ~ ·.h (!·'.'!'":d, !'•):: 1·.• L:·ii/. x1 1

: fa2::l C;~:;o dó'-.i c.,U<> lhe 
1!:'50 foi n l :..sfeilo pel o nobre mini~t;'ú ;j::i, t;'llC:!'1'h. rer•:·~san::.-..,-~ '\) êOnl:-a i.C':tos ÕO ;;e.t ~.)•;erno. 
Gfü um poc.to que intor M!S•~ i ~lllt..<JridaJ~ dr; D·~!' 1 ~•.rJ. o 0 1-.1 lor ·~itl'~ 11 nus f.íH~ :tmeu~e Yilt~1râ. 
S . E :t. R0fara-s 1? ri. ques tão do !•••Fi:Mn lo i:1- . :'\. f,wm· 1l•~ l~tl() o (11' .;:<l.JU Cllto rfa m~n1ste r :C1 •ia 
ter ino do uma cadclt·a n r. e;.~ola uüfü:H. O yr,·· g:11P.1·." . C.n 1~1:c eh ('1.iend!\. quo •lo:.l r.~ fundo; 
feuor noa-.cado pelo n:>bre :mnu~tro de·.-•: :s~r ~ ltii.1L>f1.cca. :ts~h1 i ::'eõ\;fa . ~rto l" r1u';.'~:.1:> i.!·~ 
pN•..-ido:immediata:ne r. tl~. . . rl in :-i ".' i"o. D i:1 11o~t:i.•,1 d3.~ !~n:.:i-0.i;"!:l. ~ i, :J.:1 ~· d.:i. 

:'\ào C ques tão do D0!.)1' 8 IDl !llSLrtJ , é que~ ti.) é. i.~ri.la.iG J::\ ('~~ t Ml. :':L ~i .'l $C:: ~"<1i;:<11 a~· t~:o.1 n'.h> 
da a utor!d..'lde pubhcll. :-c~rime ~:l.f.'ii .\:ns.1;, *1ü nu;n<J<? <";>n~t~ :·1:s ;·Jt'.l~S 

)Ião pó<le o ora.dor percorr~1· U!11.: p:-1:- urn~ l::- qnc :1 (~a·~1n:a :":>·:l~'t:u.:rn e Luu.Yc <t1H~1:1 rir.esse 
rl:w a.s orr.andas dei. OJ'.> ?i)i-i 1ç i\o , lleLll Lii:J p:.1m.·1) <pest lio c:~s.rn. 
r~ forlr-$e As a llo=-"':\.çõc3 <fltc foi. o no\H·..: 1:·11· o 1w:.irc mt!'li.5 '.ro J~ .zuer!"·a ir.sinuT1 i 1';~-
niitro em aua defes.:i. . rnn ra ~. !'H~CiU.i:idt\. c! .i J~ :-Õo:·=an !ul1· (1 <::t.Cr•:it:l, 

.~~ C'.ísC'u.rsos_ ~oa . nobre ., deputo.ci:?::. r}d<.i nobr~ .i:np.1· imindJ-:-lho :i ig1~;\;,_b.i;~ .'.f -1.e lhe fa; :, ·,, ~~ú_; 
muustrn te:ll. 1rn:io 1mp;e\sos, e a d 1H.:.a1::~~b ·~sLa ··.ccl~ .•. i ln~1nuac-~:J, 
~ei.a. , .ai cntrar.p:>:óm,em a<.:sumpt..u rcle\ a:!tc: ).E ni..t ·ow ('101:\•~ o D1: '" ti c d'= c~:i:t 1 .l" (:' ). f,\rqu<;t. 
un'Jor me do e Aer<:ito. O uni!'o:·mc 6 par:l o d 1 :-f<:>:'n•l :H~ha ~·arn r.:1rtí ·~~·~ 1~t::: ;l. n..1·L·.1:ll w~·•t~li
offid~•l uma. despoza.~ e ri. e:ia. madn.ny:~1,1,)Jlt. i11 u ·1 z;::.ç~~· , e ~- to;-. . n .h é r.u:s corn;•et~n~e ;io i1Ut: 

t\f:.,.! :"a.Ya os se :1s ."cenrs~~ . E' µ;ec:~o r:u:d 1r o:; t'.!01:ç gr:i.-,d'·~ baL'\.lha.:l.1y·es . · 

~:'.~~:0ef~~~~:~,~~f.;~,11=~:.::::.:, f::" ,:::~ ~,~~ '.~\~:~:-.~~:1?,,?:,:·:1F;,~;~~.~~,~~ ~º~·~:~;':, ;:::; 
dera.da de tamanha 1mpnrt...1ne1:i.~11.:! pMc1sou ._!,, O or:i..Aor :1.: .• '·"·!": TJ~; :-C.'S'i.t. !ei. ritas Qr.l\'1~J'.~ 

;~~' ~~1~:e~~~~~~~c V(:d "~ª1~1es~0u;i~ J~.~~~f(r~~·s ,{~ ~~!'~ :~::~~~·~o1;' '~~J ~. ~-~t;~~ t· ~- tr.~>: ~·:~t!~~\, :i:111 !1 ~~~~!·~1:~··~ 
gr"nde e cio pcpae::io linifor:ne. elo» vi·.·os e J:t. .. .so1 rt~ f.>:-:":1a. 

~t:~!~f:!r~~- ciue0~~~~~ q~~~~~v 0~:~~n i111~:~:~~\-~~~ u r~~~ ;~_'(P ;:1~Z1~i:;~~ :~~;~~;~~:~c: ·~ 1Ó~·; 1~l~:.:~;~~-~;~~~~L~1t·~l~ 
Para. cott83 n;.~Í$ et~da pedo o oraà(x; r~ allen- lei CI) 187-l , rvnt::."'l\ r:1:- l e !; t··es co1110·a .~is

ç!\o dA c)mar.i! e O_ p::i.ra o íorn~do.~nl·.> d•! vi- ·1 t.ri;)1-1,\1.hs p~l · !; ;:'r .) n ~cfr.:~. I·~iq ~I',; !) "'-'r' i\'n cb. 
Yerts p~ra o CX4':!:'C1to. Outro doc :·r,t~·. p or1 !u~ p '.')~!<·!CI. r.o~· 1.•orp•- ~ rwL: i,i\!.s. l'c1~ r:~:c r ... ·itiJ ric-

rivr!!r~·:~:;;i::;;.~:v~!~~i~::j~:~:I~~:~~;~ 'i 1;'.,~~;~;~~:'.~:~~~.,'~\'.fi~·.\~:;~~~: ,~:',;.,1:', .. ~'~;e:·:: : 
tab·:;lh. di::i_ tre.E: espccir~s J o almoço e i:i <t:i.tro e:.- r>a :· ~;, ("liilC~ ;t ir o sc11 ·hs·~•t!''i:O e ~g:r.i:i·')I''! tl ;:1 -. 
pec1~=..i e Jan ta:". . c~uL:·.·:~<:ia ;:Mn o;;~ f.;l 0;,;,\;do . 

re~~;~:: :~~m:
1

~~: .::u=:::
1

:u;z
0

~M'::,:: 1 ;~~.;:,:·;:'::~ :';1'~',":,,~ ~'~'.::.~~i~,·~~':'.',~~~~,;~~'.~~,;'. 
o s:u nome era colu".lloa de muroo:"e. rrPn:•u{I') S'.!_:;p:-11;nrloi :?1•. esrr1 .. ·cn~1.;s •!e~ · c:b'>-"''.:! <io <·-.;.
um:~ bib!iotho~:. para 0 exe:-ciLo . - er1 ··, ~ ·,1 · 1 ·; ~b.i Y .n.~ :.1. :a .e~ '.'.ºª :\:-_.::cr.. :1.::-:. d:: [b\. i;i, 

i n ;~.i:~s~u ~~~~~~1a~~~~(~m~~!' ;·~1i~1 d~~;:~~~~~ 1 r:;inr~
1

~1'~'.~;·~~·r~:~·::~s ~i~.~·~ :'.~.·\~~?:~~ 1 1:~··~ .. i~.~:~:!i~~.~I~;: 
g~.l:o da~ luzes ela utilida<lE< <l .l~ hiOliml: .oer:s s~nau. 
1:1a.s e:n qa?_ r~,\~ diz tJU ::l.n t·) cll.11 \'ld~ 6 1~·1;;n ;~~ J . . ~ 1··: . 

~:nsl.uao pau . ?ar~o _r epres.ent.1nte da na;:fo 1 l.~'1• l1.-·~-.ta .~ : ~;-;:1)1 ..::~ t·e-:-1>.":. 11l"St: u~~i:t a :xi..-
e C!St..'l a questão pr1n c!p ·l . g a "•l'tllt<J -;!1 ~ :a.~ :i ~"i ~·.:\·'i:·) <ic <"<'mm:-:n•lo;; 11<.• d6~ ... 

~·*J0::~:~~°F11~~:;~~~~~~K~ii~:;~~~~\~~~::.1 :,::iz::_;,~:i.:z:!::!~i;~1~:],;:~:'.~i::;j.";,.~~~-- R>-
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sessão em 25 de Maio de 1882 

Emendas a aprcsenlm· 
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chado, füuoiro do Menezes, Leopoldo Cunh<t, 
Basson, .i'rfac-Dowell, Lourenço de Alb11quer
r1ue, Rodrigues Juniot·, Bezet•ra de l\Ienezes, 
Vi<'it-a <lc ,,Jltlr .. àe, Cruz, Prisco P:i.raiso, An
tonio de Siqueira, C<.ntão, ,Juvencio Alves, João 
Penido, Bezerr.t CaYalcanti, João Caetano, Ro
drigues Lima, lgn .. cio MaI"tins. :Mo.noel Carlos, 
1faP~im Francisco e Montandon. 

compareceram, depois da chamada, os Srs. 
Antonio Pinto, Gonçalves de CarYalho, Addano 
Pimentel, ~faciel, Silva Mafra, Ratisbona ... Pom
peu, C:u1dido de Oliv~it·a, Henrique d'Avila., 
l'larã·1 da Es~ancfo., Rodt'igues Peixoro, Fl'ancis
co Sodre, Olympio \'albdão, Gene1·oso Marques, 
Barão de Canindé, Affonso Pene.a, Silv:i. Mo.ia, 
lldafonso eh A1·aujo, Ornz Gouvca, Castello 
Branco, Gonçalves Ferreira, Bulhües, Vaz de 
Mello, Camargo, Fei•JHrndes de Olivcir:i., Salus
tiano, Sinrn.l, Carvalho R.ezendo, t'lysses Vian
na, Alfredo Chaves, José Pompeu, Ferreil'a 
Vianua., Alvaro Cl\.m\nha, Henrique Ivforques, 
l\foton, José Mariano, Coelho Campos, Aris
tid~s Spinola, Alcotorado, Costa Pinto, Pe
retti, Barão da Villa da Bs.rra, Almeida. Oli
veira, So:>res, Pereira. Cabral, Augusto l<'lc.:ry. 

A's H horas e 50 minutos da. manhã, achan
do-se presentes 5g Srs. deputa.dos, o Sr. presi
de o.to abre a sessão. 

Compiwecc111, depois de a.herta a. sessão, e 
llíncla dentro da. hora regimental, os Srs. 
Espindola, Souza Queiroz Filho, Theophilo, 

Sl'.la das sessi:ies em 24 de Maio de i882. Souz» Carvaiho, Prado Pimentel, Ulhóa Cintm, 
-R. Peixoto. Pereira da Silva Abe:·lado de Brito, Francisco 

A di&cussão fica adiada. pela hor.\. Bélisfl.rio e Almeida Nogueira. 
O SR. Pn"EStDE::>TE d(, :i. sogulnte or<lern 'do Comµarocew, fül'a da hora regimental, os 

dia par.a 25 <!_e Maio: S1·s. Silvinno Br:rndiio. Rilxis, Carneh·o da Cu-
---18U:irtint1~~-4l....ZWli.sJC!ll.ssrÍ.ll.d!l..D..l:!~llil!!.!:Q.!~µLhlawPQa~· Sl§:sos :Miranch, Rego Bal'l·o.>, Gomes 1.fo 

guerra. 
Discussiio u nica das cmc11das do senado (pro

j eetos ns. 5513 1le 18ig e 24 de iBB2) •. 
2~ discussão do l"l'Q;ecto n. 46, o.brmdo um 

credito ao mi1<i~te1•io da guerra na verba-Obras 
militMes. -

2·• discussiio <lo projec~o sobre o or~o.mento de 
. estrangeiros. 

Lev~nta-se a se~são às 5 horas da tarde. 

AC·rA D.\ [i.C SEBÜO E'.II 25 DE ALUO DE 1882· 

Pre.,iclencia do Si·. Ferreirn ·d<J llI o.um 
SU!Bl.\RIO.-En201.sTc.-Rcquorimcnto> dos Srs. Ro_ 

d tigttes Pcb:ot(\ Ah·aro C:.;tminha, Ffe>ury, Ba.r~o Uo 
Ca :'l iudJt Manoel C:11loJ~ .\la1·Lim Fr.l11ei.sco ci .-\lmoi~la 
Noguc~r3..-0r~3.mOulo d~ guot·ra. Discursos tio~ Sr~· 

Candtilo d\! Oliyc\ra, Ca.•·v=i.lbo Ru:.::cnd1', AullraJc rt.• 
~lJoir~. Ignacfo MarHn~ e 11.atL:l Mae!L:Ldo... E11ccrr1 ~ 
1nc1ito ~ \'Ob!l".ã'.ú.-EnlCn•h~ Jo sen!\tlo sohro cr~J.il~ :i o 
mi11iõ~aria d~ i1111l0 ;- io~-Dbcnriios dos Srs.. Aulir;:i.d e 
Fj_gu&ir~~Lo.nren~o t1e .\lbU1foCr•1llB,Escra.;no\lc T:Lun:iy, 
Radolpho D:ant:\s, Antll'~do Figueir!l, C:i.n1lid0 tlc 011"· 
YCir:i. e A.ndr:uio d.n \:'ii:;uoira..-Emen.J;i <l<J s.onaúD :Sabre 
tre!jjto a) mfobtorio d1i ju.stiça.. Dii'CU riO.S dos Sr~. 

A~1~lr:d~ F'i.f:t1drl, }.fafra. (mini trn tl~ jusliç:i) o TJn
nay~-ono&~c Dü DI>. i '::Otl. '26 Ja ~'f:Lio. 

A's 1i hm·as, feita a chamo.d", Mham-se pre
sentes os Srs. Ferreirr1 de 1'.louro, Matta Ma

v. 1.-12 

C~t~~ro, Gemi numo, .Joaquuu Tavares, !;:te quitúo 
de Súuza, Araujo Pinho, Escrognolle Taunay, 
Rodolpho D:i.nt:i.s,Felicio dos Santes, Felisberto, 
Barão de Gu:ihy, Semphico, Alves de Araujo, 
Lima Duarte, ?vfanoel Portella, Carlos Atfonso, 
M;tl'tiu1 Fr,1ncisco Filho, Andr:i.de Fig:ueir~, 
Ruy Barbosa, Zama, Souza Leão e Duque-Es
trada Teixeira. 

Fúltam,ccm causa participada, os Srs .. André 
Fleul'y, Accioli de Azevedo, Almeida Pereiro, 
Aft'onso Celso Junior. Barão de Anadia, Barão 
d~ A raço.gy, Franklin Do ria, Moreira de Barros 
e Paulino do Souza. 

Faltam, som cansa participaàa,os S1•s. Di~n~, 
Lacerda. \Verneck, Bnrã:o da Lô<1poldina, Tor
tuliano Henriques e Vianna Vaz. 

E' lida, po3ta em discu~são e aµproyaJ.a. a 
a.e ta de 24 de Maio corrente. 

O Sn.. 1° SECREr.rnro d.l conti'. do seguinte 

EXPEDIENTE 

Offi.cios: 
Do nünisetrio do imperio, d~ 23 de Maio 

corrente, remettendo o autographo da resolução 
da «sse1nbléa gero.!, ua qnal Sua Mngestade o 
lral)er:ldor consente, declarando \-:.\lidos em 
tod;1 o Imperio, verifi-0ad11s. certas co1,1dições, os 
diplomas de pharwaceut1ca canfei-1dos pelas 
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oscolas de pharmncia, creadns pch s :>ssemblé:i.s 
legisbti\'ae provineiaes, '10!1 a lumnos :i.~pro
v:>.dos nas materbs dos curs'.>s ph::.:•maceuucos. 
-Inteirada. officiando-se ao senado. 

i 882 .-N. i'E 

2~ SEss::\.o 

1s:i::;ç:to ll]> Dll\ElTOS AOS ~!.\TEIUAES DIPO!\T.~~ 
DOS l' ARA AS 'OHRA8 DE CAXALISAÇÃO l.)'AGUA 

P.Ut.\ CO:>'SUXO DA CUJADE DE CU'\'.AHi 

Do me~mo ministei·io, de 24 de :lfaio cor
rente, communicando, em resposta ao officio 
de 20 do cot•t•entc, que Sua ~fagestade o lmpo-· 
r~dt>l' fico1: inteirado d:is pessoas <1uc compocm 
a 1:tcsn <la. caina1·:1 dos s_rs. dcpu~ados no pri- 1 -~ rnnuniss,10 d<l fozcnda. tendo de interpor 
1J1e1ro rnez da actu:i.l ses~ao.- lllten·ada. ) p:ii·~cet· sobre 0 pi·ojecto ·n. ~J2. deste anno, 

• Dll ministerio do~ neg?ci?s rb. 111arinh:'.: dt• ! :1_,p1·osontado pelos .Sr3. deputado~ Gon5:.i1Yes de 
2;> do correnLe, pcdrndo Has1gmi.~;io do ª"' e Can·alho e Au:;usto Fleury, •ll1tonia.ndo o 
hora para ap~cscnt.:1r a. proposta de finç.ào da s 1 g-o\·orno a. concedcl' isenç.ào de d i1·eitos :ios 
for~.a.s do mar pMa o exercicio cfo 18il:~-1884. 1 lllt\ted.ies impor Lados p11r;J. as obras de canalisa.
- ).hrc:vlo o di:i. 2ü :ts :l 1;21ior;1s eh tard e. çào d'a.gm\ p~1·a a.bM;lecimento da cidade de 

Do r,1inisterio do; nc;:ocios estr:tngcim~- de Cny:i.IJ!i, e de opinião <JUC seja.ouvido o governo 
25 do <.>orrente. pcdinJ o clesignaç:;io ele eh;\ e po1· Ílllermedio do nünistro da fazencb, remet
hora partt a.present:1r o relatnrio tlo 111esmo tendo-se para e~sc fiei u:u exe1nplar imprcf!SO 
m inisterio.- Designado o <li:• 29 :i 1 hor:i da do r~ferido projecto. 
t~clc::. Sab das commissões em 24 de l'lfaio de :1882. 

Do ministcrio dos negocios d11. a~ricultura, 
commercio ~ obr:is . puhli~s •. de 2-l tle ~faio 
correllte, prestando informações sol.i re o rcq ue
rimenta de LMpaldo Augusto Passos.- A quem 
fez :i. req uisíç;to. 

Do mesmo ministm·io, de 25 do cot•rcnte, 
pedindo c:lia e hora para apresentnr :1. esta ca
mara o relataria do mesmo ministel'io. - ?lfar
c:ido o dia 2G :i i 1/4 l1ora eh tarde. 

- P•ado Pimcntcl.-L . ..l./Jctai·do <l~ Brito. 
- V. de .lleUo. 

1881-iSSZ.-N. 9~ 

A as~embléa g-eml decreta: 
lfo11uerimento~ : Art. L " Fica o govct·no autorizado a conccdc1· 
De Fran~isco Pr.dro dos sa11tos, alferes elo iscni;flo de clireilo> d() i(J]portaç:io a.os 1nateriaes 

1-lº li:i.t-.lh:a de infant •ria, pecl:ur.o ser g-radun- llCVC5S:trios para :cs oln·•\S da canalis:i.ção ela 
do no vasto d" Lene:itc , ·' •]lt~ sc.jnl ;;:1 eom tl i- 1 ".o-u_a d<J.-,tin;ith ~o :·o~~sl11_no <Ü _ci<la_de àe 
r eiLo.-A' COlt!IHis.>?io de iuarinha e n-u~rra. L;u.i.d.>.1. c.l]Jlt,,l d.1pt''.' 111ci.i de .\fato ~ros~o . 

. . . .'.". . :-:;. O ~o;·crno [H'en;uuenL<, delcrmrnara a 
·" !. ?lhnt Cl:tra_Gue!'reu-o d:i__?.il~·::· ~~1 ~\·a '!u:unjd.!'tl<!. o_a •iu;ilidadc dos 111atoril'es e fixará 

do tenente-coronel relorcn:«b e o e:i:crc1to r.h:\s 1 0 pr.1z,, cb co11cc~~5.o . 
Jo.~e Rntlrig11os <l!\ :;:.ih-ti, pedindo disp~ns.'\ do 1 Ar t. 2. o Sàu l'\l\'Ogad:is :cs disposições cm 
hp"o de t<Jmpo afüu d·~ receber o mmo soldo côntr:1rio. 
desde a d:tl:i Jo r:d lecin1cnto de ~eu 1n:u·ido ate Sala da~ sessiies, :?8 de Abril de 1882.
:i. üpoc~ de sn:'. halJilit!lç:~o perante a thesour:1. ri:t _,i, Go;içal~C$ de Carru1t!to.-:litgusto Flcury. 
d!\ Bahrn.-A comml.SS90 de fazeRda. E.

1
., · 

• 1110 o scgurntc 
E' lido e dispensado da impressão, .• pedido 

do Sr. Prisco Paraiso,o seguinte &qtW>·ime1ito 

P,·ojecto 

i8S2. - N. l :28 

2"' :scsslo 

A assembl•~a geral re>oh-e 

Art. 1. • Fica adiada a eleição d~1s cam~•ras 
muni.cipaes e rlcs juizes de paz, '1ue o decreto 
de 13 de Ag-osto de iSSi nt:rnda proceder no 
dia 1° de .Julho do co1·reJ1te anno, para ci.uando 
se marcar novo dia. 

· Art. 2.0 Re,·ogam- se :i.s <fü,posi~õcs em con
trario. 

Paço d:i. carnara. dos depu lados om 25 de ) !aio 
de 1882.- Lcandro Ratisbona. - JI ontcmr/on. 
- Thoma: Pompeie de Sou.::1.1 Bra::il.- Oesa;
Zama. 

E' lido_e approYado o ~eguin te 

Requeiro que o projecLo do eooig-o civil que 
01l'ercço, formul:i.do pelo Dr. Jo.,quim Felicio 
dos Sa.utos, \'à a um:i. commissão especial da 
camara. par:i. . dar sobre elle parecer e que seja 
iu:presso no Diario Of!icial. A commissão $Grá 
de sete membros.-21 de Março de 1882. - Dr . 
• 4.ntQnio Felicio dos Santos. 

O SR. Pm:snn:xTE 'lomeia o. seguinte com~ 
missilo ~ara dar parecer sobre o projecto do 
codi go e IVi.l : 

~\.ndrade Figueira, Henriques. Portella, Ra~ 
tisboua, Candiclo de Oliveira, Francisco .Sodré 
e Felisberto . 

\'ão â co1umi~~o de eonstiuição e poderes as 
seguintes actas da oleição do 40 districto da 
província de S. P:J.ulo: Soroeaba, Campo Largo, 
Pied:i.de. Tatuhy, Rio Bonito, Tietê, ltú, Monte
mõ1·, Tn<laiatub:t. S. R?que, Ar:u:.arignama, Una, 
.Jundiahy e !'orlo Feliz, tall.to do 1• como do 2° 
escrutinio; de Cabreúv01. do 1°, e a acta da 
a1m rti.ção do 2• escrufüüo, 
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O S:l·. ~odrig·lle>" Peixoto <veta 
ordem) p~m a palavra pam submetter :i lllesa 
um requerimento de dous conspicuos neg-ocinn
tes desta praça,que se propoem 1'. fazei· o servi('O 
da colonisaçiio, jli. receuendo aqui os colonos e~ 
casas apropriad3.s, j à comprando terrenos nas 
margens dos rios o :.hi estabelecendo-os, i•t 
fazendo ~ ~t·opaganda no estrangeiro por meio 
de. papei~ unpressos e outros, omprogados nos 
paizcs adian tados. 

Este assumpto é altaroante iuwort:mte l'isto 
como :-. organização do tt·ab:üho ó nm:i. r1u05t:to 
momentos.a. Esperll. o orador que o rcqueri
~ento seJa tomauo em considera~.ão pelo go
~erno ~ peb cawarn, e que o Sr. p:-csidente o 
encammhe ti reçpectiva commi.ssão. 

Augustos e digníssimos iienàores represen
tantes d:i. nação.-Antonio Pinto l\foreir:'I. e 
Frederico Carlos da Cunha, negooian~es matri
culados desta prac;.a, reconhecendo a necessidade 
que o p~iz tem de braços para os diversos ramos 
da actn·1dade humana,e reconhecendo aLnda as 
difficuldades fiRanceiras do Estado e os on us 
que este tem tomado p.'lr:t promover uma emi
grayão espontanea a troco de fa1·ores como 
sejam agil:salho, sustei:to .e trnnsporte g;atuito 
para as d1Y01·sas pronncl:ls do Iniperio veem 
olferecer a VV. EE:s:. um meio de re~lver-se 
aquelle magno problema mediante um pequeno 
favor! qnal o ~a garanL_ia de juro de 7 '/o pa.ra 
o capital max11no de mil e duzentos contos c1ue 
o~ supplicantes calculam eillpregar uo estabele
cimento de uma. tal empre1~'l. bem :issim tt-J.ns
porte gratuito nas ,-i~s forreas elo Estn.do e 
navegação subv~ncionada. · 

O EsLado tendo de mandar construir nm 
cdilicio aproprio.do a u1n movimento do 50.000 
emigrantes a11nuaes, e enlcuhí.ndo-se a clcspo:m 
de cnda uu1 ate o logai· onde ellc tivei· de ser 
<jSlabolecido, ler:i de despender ;rnm1almentc 
cerc:. de dot1s mil contos, sem contat' c-0m " 
despeza d:. constro.cçiio do e<lificio, no emlanto 
o q11e ~ st1p!llicantes pedein é apenas 11.CJuclla 
garantia de Juro e transporte. i'l:io ]Jrecisam 
ene.~reeer os. serviç?s que a empra1.a ter;i do 
pres~ a.o pa12, po1· 1550 que elles. 'e acham por 
damius demonstrados pela defficiencia de bi'.~<;.os 
de que o pai7. se recente. Alén1 tlc 'Lllo o est:v!o 
nad11 ter:i que descmLolsar com o sus tenlo e 
agas...'llho dos diLOs emi)!ranLes . 

Assi~, os s11rplic:in"tes ,jnuL,i111 :tS bases c1u 
<1ue apoiam seu pedido. 

Confi:i.n<!o no i:~lo e patriotismo dcstn a ngust,~ 
camarn os snpphcantes.- E. R. lli. 

Rio de Janeiro, 15 de Maio de f88Z.-.4ii
tonio Piiito J[ oreira, Frederico Carlos d(I. 
Cunha. 

Bases a que .~e i·cfem (i pr:tiçiio jirntci 

Antonio Pinto ?tfo1·eira e Fredorico Carlos da 
Cunha on a emproza q11e os mesmos org-aniza
r em para o fün de p1-om0Yer a emigt·o.ç.ão es
pontaoe;1. de emigrantes europeu11, obrigam-se : 

A fa.zer cunstruir um edificio para um movi
mento annu.'ll de 50.000 ou mais colonos ou 
emigra.ntes, fornecendo- lhes agasalho, comedo- · 

rias e o .m:iis · JJCCe$sario a um:, boa recepção, 
como ~CJa transporte p::tra terra de su::.s pes
~oas e ~:J.t;'<'gen>. etc. . cuja• uespezM se:·Uo 
rntle;nnisadas pelos locatarios de seus serviços 
Juo a. sen tnrno ~cdo ind01nni7.:1dos medi:m te 

escontos men$a cs nos voncimeutos dos loca
doro.s ou conforme ajuste previ o. 

Obrig,nn-sc m'iis :i, poi· meio de folheto~ iin
prnssos em ya_rios icliom:i.s e anuuncios nosjor
n:ies. do~ p:uzes CUL'Opeus, promover :t oui.i
grJ.~~o na. cscaln conveniente :is exigencias do 
sernço ; bem :'l.5sim l\ r()ceber do n-overno as 
plantas dos tr:neno.s mediuos e do111arca.dos 
~:i.ra as dis~1·ib~i1• pelos dil·crsos pi·i~es da. 

uropa de focm~ "~erem aproveitadas pelos 
que no conhectm~n to dell:is têm interesse. 

;\.receber 05. cmigrant1!s que se dirigem ao 
pa1z e que ato :1g-or:\ tem sido i;ustentado,; á 
custa do Estado. 

. A empreza reserrn p11r.1 si o coor:ir uma mo
~tca commissiio, que serà paga pelo locatario e 
.ocador em partes ig·u,1es, cuj:i commisSão für
ma li: base do luct'O da emprez.'l e meio de occOJ.'
re~· as despezns de propngandu. A em preza 
nlont <l11 edi/Jcação a 'lue aci.ina so refere e p~ 
pag:lt\d'.l. [lnra attrah1r a cruigraçiin. propõe-se 
tambcm ll. comp1•:1r terras dcnominadas-co.sco 
dr.. fa7.enda, par:i dh-idil-:P; em pequenas pro
prwdades nfim de a.> arrendar, \"ellder ou afomr 
a fomili;is de cmigi•antos que •1uefralll estabe
lecer-se. no p:i. i z. 

Rio de Janeiro, 15 de j,faio de iSSZ.-Aiito
n io P i 11to JI ordn1. - Fl"cdcrico úal'lo.< ele. 
Cunha. 

O S1~ . -~l"\"aro Ca1n.inh.a (pcfo m·
dem),pede uma ur~cnci11de 15 u 20 minutos P""" 
n:1 sessflo Sl'guintc lral.:!.r de 111clho1·a111c111Qs 
materfacs do SlltL provincia. 

Núv foi ~oaccdida. 

O SL· · J:-~leuL"Y,(J.Cl« 111·il~ i1 1) diz •ptc 1x•
rc~.e. mna 1mp:'l 1 •lc11~ 1:i. pcrhr .a pala1·ra par:• 
sohc1L111· .uma ur0·cncrn ; '".'1s como culende que 
não se pode ncgal' ur;encrns llmn ,·ez q uc aiío 
ha S.'1.bbados, pede no Sr. presidente quecon
s~lte. a cass. si lhe concede .:mo. urgencia de 
1o m11Hll(1s llª'~·,1\a sEss:lo de :i.tnanhã, tr:itar de 
assu111i1tos rol:ttiY•lS ~· provincia qne tom ~ 
h Olll'•\ de N[>MSc n t:ll'. 

~~· f'.".Oncedic.fo . ._.... urgencifl. 

O Sr. Barão de Ca.1'liudé (pela 
otdem) pcdo ua1:1 urgcncia por cinco minutos 
par.i na sessão !>Cguin te; apr«seutar u:n projecto 
sobre umn colonia n:i. pro\inci:\ do Cear:i. 

Nií.o foi concedi1la. 

O Sr. ~Iauoel Carloli!I (pela 
ortlem) requer ut•;;euc~t por cinco minutoi,na 
seSSão de :mmuli:i, para. trat:i.r de negocios de 
sua provincia. . 

Foi ~oucedid,.. :J. 11rgeucia pedida. 

O SR. P.!U:Sio..::.;n: : - Tern a ·pal~vra o 
Sr. Martim Frnncisco pal'a. uso.r .da urgancia 
que lhe foi conccdid:.11a s~ssão de hontcm. 
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O Sx·. l\.!arti:w. Franci~co : - l reco nheço, nito póde entr<Hanto se1· juil. em 
Começo, Sr. r rcsidcnte, agradecendo ri. camara. ~ relação ao S I'. l 'Rssiano. lfa lnt:< politic~. ]i ,~ 
a urgenci:i qne me foi concedida para. trata<' · inleressos oncon~l'1\dos entre um e ouLro, e, 
de mataria. r1uo interessa às pro\•incias de 1 collocado nest:1s cond ições o meu nol>rc collcga, 
S. P aulo, ~lin:is o Goyaz, isto é, a construcção peço l icença para 11\o dizer, é um j uiz um 
de uma ponte sol>re o r io Jaguara; e chamo, pouco suspeito neste ass111upto. 
~º?1 o empenho que me inspira o scrYiç-0 pu- O Sn Jolo C.u:nxo:-Eu oosso dizer o 
hh~o, a atteução do governo para esta rua. mos mo a respeito de V. Ex. · 
t.e'1:i. OS .. . ,. o s J - e . . :\.1>ofado n. ,,I.unrn FnAXCISco:-Em log1ca ... E:s: . 

. R • . OAo A:ETAxo. -. • •.. ~nbe c1ue quem affir111a, p !'O\'n. V. Ex. fez ao 
O Stt. _)fanTI~~ F~ .... Nc1sco:-:- A utilidade da Sr . Cassiano accu11:i.ções graYissiin3s, e e<i rou 

obrn proJ.ecladll. ~ e':1deute, pois. qu_e essa J??Ule destrnil-as uma por uma. 
commuiuca. terr1tor1os das pronnc1as de ?.lrnas _ . 
e de S. Paulo, f:woroco por consequcncia as O Sit .. JoAo. C.\~TA:>:o_:-:-Em tempo oppm·tuno 
comruunicaç.iles entrn essas províncias e faci· desen,·olvo1•01 imnhas idei>s a este respeito. 
lita o commcrcio entre cllas; a.ssim lambem O Sn. ?lí.u1Trn Fn.\xctsco :-H:i. um poi·Lo uo 
elh utilisa ás communica.~ . .:ies com a p1·0\•incia B:u·r oirinho on<lo o $1·. Cassiano e el:1<clor fisc"l 
ele Goyaz. cm Yirtude de noruca,,ão do governo provincial. 

Mas ha uma questão para a ~uai chamo a Os direitos de transito foram crea<lo~ pob assem. 
attcnç.<1o do govarno: é si convem j:i. realizar blé,~ pro1·incial' de ::\l inas. Na ponte do B:irrei
esta obrn ou esperar o desenvolvimento d:i rinho s~ cobra 500 rs. por canillo transpo!"tado 
Companhia Mogyanà para o territorio mineiro: de umn ;1 011lr:i\'8illargem do R.io Grnn<le, sendo 
medicb pat\\ :i qunl com toclo o p~azer concech 320 r.~. po.rn. a proYincü e 180 i·s. de porcent.a
n ininha nsslznntu:-:t num~ emend•t qu~ vai ser gem p:n·,1 o Sr. Cassiano, que tem u11•n ])alsa 
;iprescnt.ada no or ç.:i.ment'> di\ a~ricult 11ra pelo que foz o transporte, e em \'irtuclo de contr:tlO 
digno reprosentantc 1lo \,Ju distrieto d>\ minh.a baseado e1n le i p rovincial e fe i to poia presi
provincin ; porque, sí for dafa a garantia soh- dencia da provincia. 
citada pob Companhia ~logYalla para. O pro- C \. ' 1 
long<tmcnto <la sua QStrada," esta garantia ser.i O Sn. .• loÃo .\ETAxo : - ' meª nesse pon1.<1 
c;idcntcmcntc nomi11al. V. E~. está m:i.l info1•ma.clo . 

A Comp:mhin ::\Iogyana, sem este <lcscn\'Olvi- O Sn . MAllT l ~l Fr..\xC1sco: - Estas infor-
menw. ,111e :\li:is lhe deve avolt11uar noL•ll'Cl- mnc;.õDs li-a~ fil'l11 1'.<las p~r 11nú pesson <JUO c~L:í 
1nen te tl rcl\\b. cl:i h oje de i O a H 0 ; •• A~sim, . ~.olioc:1da eh1 e le\·:ul:\ posi<;ão ;;o,·ial e <1ne do,·c 
IJ.lvc;r. fosse mais prndente espetar a cle ... isão inereccr LoJ:i. a consider:l.\ão; eslaa infurma
desl.• quest:io antes de tomar •1ualq,uer solu~iio 1;êies li- a.:s no jornal O 1ll 011ilor fj/1er11/va.st•, 
no :l$StHnpto. firmadas pelo S r . Francisco lhrho•a Li ma, dc-

O Sn. Jo:\o C .1:&T.\XO :- Apoiado. E' 11re íc- put;i.,lo :i assemvlC:•n de minh:i prodncia. 
l'i \~t)l O SO"'Un(lô n_l\·it~e. Íl ~ ~ll!Jjlo 9 !!Spcjtp 

O Sn. i\L\l\T1~r F1uxc1sco:-Feiws estas re- O Sn. i\L,n1·rn Fn.,):tts~o: - i\lns \', Ex. 
fl.ii::ifos a r cspoi to elo :1Ssumpto principal do mou t.n.mhcm o ê; e\'. E~ •• que :dfiru111u, ê •ine ha ,]e; 
requerimento, eu p.-isso, 00111 tocl:I. a ~1tten.;,1o e p rov:w. :\ingncm púdc contcst:1.r a l'<'SfHJil:tl1i
<lcforcncia <1uc me mercice o mclt nobr e collog:i. lid:i<lo <lo S r . Hm·bosa Lirn,., : nem eu so11 RctS· 
depuLi.<lo pelo 15• districto ela proYincia ele poi t.o neste ponto, po~·1ne o Sr. ll:irbc;s:l J.i11m 
Minas, a respor.•ler a algum:<s :1cc11saçõl!S •111e :.c luahuonto não me ó a lfecLo, ato se aui1üfo.,. 
S. Ex. dirigiu ao mel: co-relig ion:•rio o :unigo,o tou contra. mim. 
~r . :Manoel Pereira C:issiauo, cuja influenc ia 
cm ;clguus dos mnn icipios do O" distt·icto de 
minha provinda. é i nco11tostavol, :in p:isso q110 
elle a tom ta1111Jem c m alguns municípios ri:\ 
provincia <lo .Minas. 

O Sr. CassitlllO pódo ter opiniões GX:1.gcr:1<fas. 
mas é e1·irlenleme11tc um c:1Yalheiro o~Li1n,.\·cl ; 
e p<tr:i esse juizo, que tenho 3. respeito dellc, 
não su soli«.ito informações ilo nos~o cligno col
le!r-' o ~r. l\fon tandon, r1ne o conhece . .• 

O Sn. lfo:-;T.1:;:nox:- Apoifül»: 1'onfü·i11•J o 
qucY. El\. diz. 

(l Sn. 1\f.\IlTJ)l Fn..\1'C!$CO:- . .. t Ou10 aceito 
at~ n ,iuizo insuspoiLo do digno representante 
do Q0 distt'Ícto da minll:i. proYin ciu, que com 
cll'l mantém boas relações. 

(0 Sr. U //;Ôa Cinti·<r f< t::: signal affirmatfro.) 

O Sn •• Jo:\o C.1EnN.i:-V. Ex. e~tá muito mal 
infm11ado. 

O SR. llJ.lRTI)I FnAxc1sco :- 0 nobre depu
t& fo, >:em dm·ida com a m&lhor bo11 fe , qu& Ctt 

O Su • • Jo:i.o C.\ll'C.\X•l d~ um :•p:wtc. 
O Sn. lll.11t~rm F1u xc1gc,> : - S i é 1ncnor o 

direi to de transilo bint.o melhor p"ra o meu 
ar;;umc nto. 

i\!as, di ~ro e11: f>i a a$scn1bló:• \H'Ovinci>J de 
Mina.:; crcoR n.luolle Íll\ posto; si <> S r. Cas
siano cobra :i.qmllo q tte pol' contr11.to com o go
verno prov ineinl lhe foi outorgado como indem
nizaçfi'u pelo s<in Lr1tb:1 lho. 01l<le e>Loi o ª"''"º 
prMicarlo '! 

O Sn • • l 1JÃO C.\ETAXI) dii. um :i p~rtc. 

O Sn. ~Í.\r,Trn FnANetsco :- Si \'. E'.S: . en
tende <1ue ha c~c.esso do covr1tnça, tem meios 
l egacs a empregar . V. Ex. não pôde dcscmi
fiar, nclU elo j u ii uo <lfreito <l;i, com:•rea do L'be
rab:i., nem do juiz elo direito d:i coma•·ca da 
Franca. 

O SR. Jofo C.\ET.ANO: - Do de l,;bcraba, 
muito. 

O St1. ~LrnTDI PttAxc1sco : - O d.. 1-'ranca, 
\'. Ex. s:ibe que t~m op íniõ~"' conse 1· 1.-ador.1~ 
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n::üto iacce~!ttadas; ó um ma'!istri.\do ]ll'obo, 
nao ha duYl(h\ n~nh.nm:l, n1n.s 6. ptouu11ciatlo 
em politkt. 

Curno, pois, p~rsua.dir-se o nohi·c <leput'1.dO 
de <1ne ollo \'ai ia[ringindo a !oi p'11'0. servir o 
Sr. C:ls~i;tno, de •1u~m é ackcrsario politico ·1 
Não <i possi vel. 

Portanto, si h,t abuso por parte do e:;.:i.~tor 
fiscal, ••cctisom-o perante :is autoricfados com
petonte<. 

ErnctU'1nto não ~e [l!'ornr que clle ;i.liuM. il 
prcsumpçfio ó <lê ·,1ue cllc cu1ü\)rc os seus de
veres. E tau to Lnais isto ó exac!.o, q:1anto o 
Sr. c~ssl<ino tom prest;ldO a~ suas cout"s em 
tc1npo, e a tlicso1.m:i.ria p1·oviuci:1t ,[e l\!im10 '"' 
tem reconllCcido corno uO,\S. A '!lte ac~us;.1~.rto, 
por conscti ucncia, csl•~ c llc sujeito)? .~ ne-
nhtrnu. ' 

O Sn .. Jo:i.o C.1.l!'f.lxo:-:\n:o apohtdo. 

O Srr. lll.\ll'H~I F1uxc1sco~-A V. Ex., repito, 
cumpre proyat· '1S o.cc1.tsa~<íc3 'lue for.. A 1·~gra 
é esta: Ou\11u:i.n(o nfio se prom que infringimos 
a lot, cntencle-so tiue a cumprimos. fato é para 
nós todos : pm•:i o nobrn deriutauo como para 
•1•ml•i1.1c1• do nós. • 

ll i;r,. Jo'.ío C.~Kl'AXO :-Etn tClllJ!O oppOl'tunO 
me explic:u·ci. 

O S1t. 2\LmTrn Frr.t:-:cr~co:-0 nobrG depntado 
l:unlicm accnson o Si·. C:t~siauo elo ser sctluct<ll' 
1)0 csc1·.n·os. O;·a, ;1 cslo 1·ospcit1J as in ·arruações 
que C'L lcnlw sfto :i.• sugnintos; O S1·. Pc1·oil"J. 
c,1,siano tem tcnclcncfo.3 f·anca 111en\e ;LlJolicio
uist:L.>. To<los nús somos emancipadores; sil o 
cxccs~o . a inl'r'1c~flo da lei, a t1gg·1·e~são â pro
[H'ictla,lc, ô 'luc p.Xfo 111rnr-nos :i. incornr em 
qmilqu.cr CCHSlll':l. 

() :';n., ,fofo CAll:T.\~O: E é O tplC CU censtiro 
no Sr. l' orcir:\ CassL:1no : \H'O e;;1:.u 
IilJc1·1iatlt:? com infracçff<:> <l:i. lei. 

O Su. ~hun~r F1u;o;ct.sco: - l\o onlrotanlo, 
o S1·. C•l.>~hno tem. pcmntc os tl'ilmn:i.os, liti
ga.olo en1 fa1·or tlc indivi<htos 'l''º .ialg:ivn livrn~ 
e o~ lrilHlllacB lêlll rfado t!eeisiic5 ~ouro lacs 
questõ~s. 

. .A respeito (lc 11ns osc·~avos qn1; :.i.llcg-::asa1n set 
descendentes de nm iuclio, const:t-1nc que a 
a dccisiio foi farnra vcl. 

Assi111, quando esse cidadão tives$e q:;alquer 
cxagc1·c, cumpre confo$s:u· que era. em favor 
de u ri1a i<léa. nobre. 

O Sn. Jo:\o C,tJln)l'o :-M:i$ isto não justifica 
o prncedimento delle, que é contraeio á lei. 

o S1t, :lhrrTm FRANCISCO: - o nobre de
putado 0.ccusou o tenante-coronel Manoel Pe-
1·eir" Cassi:i.no de lei· aido levado aos tribu
no.e~ por crim~s g1·aves. 

O Sn. Jo.\o CAET.~NO: - F;i.llei ni$LO pl'ovo
cadCI pelo> a partes. 

O Su. 1IIA11Trn Fl\ANC1~co :-Não obstante eu 
tomar!li cm cousidc1·aç~io o que V. Ex. affirmou 
parp, rlizc1' o.o nohrc deputado <iUO (1us.lq11er de 
l'.lós cstà exposto "' ist :.>. O 'l"e nos póde con
den111n,r e a sonten~.a elo t1·iliunal competente 
roconhcccndo-uos cu!parlo, ims ning-uem póde 
o.'!capat· de factos desta o~dcm, movidos ntuitas 
vezes p•)i' sen tin1entos inconfessa n~is. 

Er:~ meti uu.,,er, St•. prnsidenle, contestando 
ao mel! nobro collcs-a, fo~er justiça a meu co-re
ligin_nari.o,_ ao meu particular ª?liS'º·. com qttem 
me hsonJCIO de on:1·eter as m:<.is mtLLuas reb-, 
ções e cMtc:i.r-me const;rntcmonto. No desem
penho desse dever vim pedir a. exhibi{:ã.o d:i.s 
provas que possam collocar o 111ou dis ti neto 
;\migo un excep 1-ão. Si 0$ ~as p~ovas forem 
apresentadas, eu pedirei info7mações " respeito 
pa1·a ~outest:i.l' o nobre deputado. 

O St1 •• fo:\o C.H.:T.\1'0 :-Sent satisfeito. 

O SI\. }LutTrn FuA:o:ctsco :-Creio qt1e tlesem
penhei u meu dever de deputr.do o de \lom 
amigo (apoiridos), e, contest..-.ndo aú nobre de
pllt:.da, gu~1·dei par:i. com S. E:1:. :i. con$idc1"l
çiio •l'!O nw mornecrn. todos o.> meus <'Oliegas. 

O Sn . .ToXo CAETAXO :-E que m1 muito agra-

O Sn.111.rnTr~I F!lA:->cisco :-Tenho concluirlo. 
(Jluiio be11~.) 

O Sr. Alntcicla Noguoira co-
1uoç:1. a:Q"radacondo tl. m·gco~fa. c1uc ir. ca1uat•;L 
ac"ha do l'oucetler-lhc P"ra. fund«mcntar a re
prcscnt;u;:i.o ciue honlem apro~entou,e aprQveif.11, 

·:1 opportunidade p«rn ponderar <[UG niio õe haL'
inonisa com o decoro pa1·lame11t.ar o co111pro-
111isso revoh1do na vot<tçffo de hontem, do fechar 

O Sn .. Juxo C.rnr.urn:-)ffio, scnl1or; não ci a mt1ioria a unica y;\[vula 1111!1 resL'l. :\ op-
o:c:1c.t·) . posi <;-t1o. 

1 l Sn. i\L\r,T1~r F~axrr~co:-fa disse " V. E.x. N.io p1trece uo twac~or !Jcm a vis.ido o e:s:pe-
'l"e, om log-ic,1, quem :dfirmn prova.o só poded. cliente, porque, si a maiol'ia tem em vista uti
cony~n<:>cr-rne mostramlo que ns clecisües ,],) lisar o tempo para disc11tir os orçnmc11tos, póde 
trihun~l té1n sido eontrnri~s aos inMntos do Sr. niio ser consegniJo este:ilrn, visto como" rni
Cassi inn. e ~i1Hh as.;tú1 C!S'e fann n:'io inrnli- noria, vendo concnlcados os sens direitos, póde 
dn.rá o direito qu0 tem esse ddadiio de pug-nar nbstBr-se de faznr Mssão, até que lht: sejam 
pel:i. libcdn.de de individnos rine jul;;n ~~1jcitos g~rantidos esses direitos, o n. mn.ioria. tcr,i de 
indm·ida.menlo ao c..'\pth·eiro. capitular. 

, . . , ._ N:io farei. isto a minoria, porque ainda rcs~ 
11111 cOll5C<iuon~ta tl~ ;>uas ll';wcns_ (•punucs ta.-lhc o diroil.O de cOJJverter em intorpellaçõe~ 

dl~ l~tn eo11001·r1do ,iitc cOL~ <hnhell'O de sua nsscs pedidos de urgcnci&, niio estando tm~ 
;tl;;rhotr:< para. ctlforria ele diversos c.5cra>os, uülos d:i. maiorh e\•ital-as. 
pl'est:u1d_o serviços, o prouvel'a a Deus riuc por Ha poucos dias, honrado com a incumbencia 
csto nwio proiupto o cordato pmle.s,emos 1·c- de fazer prc~cnte i caro:tr:i. uwa repr8sentação, 
soh·c1· esse ;:-rnndc prn1Jlema.(.lpo1<td•)S.) 1 q11e devia ir a commissão de obrai; publicas, do 

lJua( d<J nus ll~,\!'a um ao,,.ilio. 11ma .~s,;i- município ele Anq-ra dos Reis, não lhe foi pos-
gn,ittll''' cm fa\'Ol' de éOlforria., ! (..lpoi11cfo~.) si1,el. por impedimento regimental, funda-



Cânara dos DepLtados - lmP'"esso em 29/0112015 15:09- Página 6 de 19 

94 Sess8'.o em 25 de Maio de 1882 

ment.ar essa representaç:!o e limitou-se a re-
mettel-a :i. :uosa em breves palaHas. . 

E mcnrlas a apresenta;· 

Honrado posteriorinonte com ig ual incum- . ,.,_ ===..,,,.====-========-=,,..,,== 
b<mcía de ,·arios habitantes e da c:\tn:ua muni- ; 1 " -. :g ! ~;;.- - -j -~~. 
cipal da cidade de SilYeiras, vem cumprir o se1t 

1

1 
' ·-~.; ~ ~ i ~~ ;;~ 

dever, apro\•eitando-se d:i. nrgencia que lhe foi '.11"""'"" '" """"'"·' \l _ · -: : ' ~J. ;;J. 
concedida.. 1 1 ~ ' ; " 1 ;:.ili ;:~ 

Trats.-se ds. construcção de uma. linh;1. for.-ca ! , ..: j ,_ ::= ;;- ;;-
que, p:i.rtindo da estação do Cruzeiro , da es Lr:ufo.° 1--- - - -- -- --
de fer ro Pedro ll, vã terminar n:i cidnde de t :i, 1 i [ 
Angr.1 dos Reis, l igando dous ralllos importantes 1 . . _ _. . 1 . 
das proyincias de S . Paulo e füo de .fanairo. Hi!ihot .. c ea ,10 º'"" 1 10 1 1!~"; · f' · j 1 

F:l7. o orador varias considerações sol>l'e as S 1" l i~1:j: 1\~.i '! 

conseq_uencis.& e ..-s.ntagen$ econonlicas deste l'cm•I l •cn1Lr-. j 
project~, ~ mo~trll; que de ~oc!o alg um esta e_m- t bihliothceorio. Ccin- .

1

•1• 18~1. ., 
reza vira preJud1ca.l' cons1dera..-dmente os 10- u1is;ão Jc rc- i.icur.ia. i rcsses da. e$traàn D. Pedro !!, por isso que l"i.tc º" --·Corpos e•- 1· 

erimeirs.m.ente não seriam lc"itimos os i utc- l'ºº'"º '· .• · · 
n • d t d , . .::1 .. - • •• i "'JUlb11Lo. Con1 1111 ,.:~ ;,0 1I 1 I ,,.esses esta es ra. a, urua ~ei que nao t1\ C>Sem Jo ,,;La.J~·m•do r .lc. 1 rper fundamento o interesse publico. 2." cl:"'"· 1· ;,10 !l·• -- i ! : 1 

A ga ra.ntia de juros oue se pede não Y<.lm Corpo; º '!'ºº!'~ º' · _ . • 1-. , . 1 
d 

~~ l .,. . l por tc:ro ~ ~ra \1 1l c:1 ç1w 1 ! . •. . ..••.• •U:)l_ruo, 1 
e m""o a. gu m, r11"er no presente, quer no ~u- 1 ~"·"·J :i, ·;1ia ria ~ .. :. . : : ...... . . 1 6:•"~!J0 i 

turo, oner!lr o thesouro; nio será. na opinião -1 sorv o:• lc . Ji~' ialt5é'O I .. .. .... . ;;;·~c.J\l 1 1 :<iOSOi.'l' 
do or:i.dor. &euão uma garantia puramente 110 - "" ·,' - - · 1 

minal, dP.stin:ida especíalmente 3 le\·an Uir ca- • -~ 1 
pilaes em paizes estnngeiros. . .~l:.t.mnl ! 
Alzui»~& outras considorações de orde1u e co- • ornc<1:n•nto ,J,. P."· 1 ·' od · d pol • ,1cnm1s . l :ll' l:- . 1 

nonuca. p et.·1~ o ?!ª o: . apeesent.ir, nms, o !int • o :ic.1nit lçi <> ,te • 1 1 
p,rg-umento cnptta.l e 1ntu1t11·0 e reduz-se n lan- li~ "º" e a•>tgnalllra 1 1· : 

çar-sc os olhos sobre o inappa "'eo"'raph ico. "º .Jº'"'º' 0 ont•·o•1 1 
EspeL·n ~ or!ldor o concurso .d~1 iilustr~d,\ de- :.rtigcL . · ·• · · .. · • ·-;- · .. · .. • • · ·• ·•• ~~~~···'' i 

putaç:To m1~ell'!'. par:i. este p~~Jecto . por Hso que j I ·~:S!l0õ000 1 
11.trectn. cons1deravehnent.e os rntcresses de uma 1 .: 
imeortante ion<> d:iquolla pro\'incfa, e de todos 
os 1llustr:,dos tleputados l111c não desejam :1 con
centr:1.ç.io <lcmi\,<iad:i. no p:>r to do Rio de Ja
neiro. 

SãA estas as consiclera.çõcs que faze~ com .. - . . . 
l u~tr:•da commiss:'to ele ohr:ls public!.LS,, altenderi 
e darú p&recoi· fu vorJl. vcl :10 lll'~iectn, e o~prra 
que a c:1marn, conformando-se com es>e ti:trcccr, 
ni<o doh:ar:i do füloptrt!-,,. 

Tendo pedido a. palan-:• pela ordem o Sr. An
tonio Pinto, o Sr. preoídoute declara 11:10 poder 
concader-lh"n, por ja esturem terminados o• 
tres quartos do hora do e:.;pediente . 

ORDE:\i DO DIA 

Contimia a 2>- d;scuss:!o rio or~nmen t.o f!:i. 
guerra.. 

Siio lidas, apoiadas (l [)OsLas conjuncL~ mc,ute 
em db cussão as seguinte5 

E1;te.idas 

Reduza-se a verba á <J U:i.ntiade 1.:302:425$'276, 
supprii;1idos 2~ esc1·eventea de 2>- clnssc do es
criptor10 dos ll.Ju<hrntes dos arscnaes da Bahio., 
Pernambuco. )fato Grosso e Parà, e rednzida a 
&90 rs . a <liaria dos aprendize:; ar tificcs dos 
nraenncs. 

§ 1G 
Reduza-se de ~:800$ a verba. deslimi<la a pa

gamento de g-re.tlficaç~o de coruma.ndo~ ne des
~camentos de mais de 40 praças. 

Sala d11.s sea~ões, 24 de Maio de 1882. -Ro
dri gues Peixoto. -Rodi-iyu.cs J u 1iio1·. 

Sala das sessões C!ll 24 de i\'laio de 1882. 
-R. Pei::oto. 

O Sn. CA:-\0100 DE 0 1.r..-Enu, obtendo a pa
lavr 11. ela ~dem. rcc uer o encerramento da 
discussão. 

O Si·. C arvalho Rezen.<l e (pdr, 
on lGm.) : - Sr . p residente • o rcr111crimcnto 
de oncerram<.!nto, apresent:i.<lo pelo nobre depn
tado po1· 1\iinas, <Í contr:i. :i. disposição e~prcssa. 
do ar t. 1-i:~ do regimento . 

Diz C$se ar tigo (iG) : 
« !Sa. 2• <liscuesão debater-se-á c:i.<la artigo 

do projecto de per si, otfereceudo-~e :1.S emend:•s 
que occorrerern , as quaes, lid:1s na 1uc~ pelo 
1"' secretario e sendo npoi:uhs poi- cinco dcpn
t.-.dos. Scl'ão lo.:;o posta i> cm <li.-;cuss1fo eoui o 
>w ti go ;~ r1u~ se referirem . » 

Xão se podendo, portanto. votnr emendas 4ue 
não teubam sido discutidn.s, o eucerramento 
não póde te~ logar . 

O Sn. P RF.S! D}:NTE diz que Lodas as emendas 
es t iver:i.m em discu>são co:,-, o arti~o. e s i os 
nobres <fop11 t:ulos :is não J.iscutiram foi por<1ue 
não quizornm. . 

O S11.. Co1.n\· .,LHO R E;i;r::,;oE vô no Diario 
O(ficiat riue quaJtdo hon tcm te nuinoLt a sessão 
foi que apparecerarn estas emendas na mesa, 
tanto que sei agor1 e que foram li<las e 
apoiad:i.s . 

Port:i.nto. o requerimento de encer rll>ruento 
não póde ser aceito. 
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O SR. Piu:smz:-:u diz que uão ha artigo 
it1gum no regimento •1ue pt·ohioa uma votação. 
Pot·tanto,uão pôde deixar de stthmctter á deci
s~o da casa o req uerirnento de encerramento: 
s1 _ella. o não julg-<1r oppcrtuno, estJi no seu di
r~lto valando e ~ntra. 

Posta . a votas o req uerirue!lto do encerra
mento, e ttppt"OVado. 

? SR. Pal!SIDE:\TE suhmette ã vot:tção a se
g-uwLe emenda sobre a bibliothec.'.l do exe:cíto: 

' º .r~~Q_~. ~~ 
'~· ~ r. :: ~ 

:'i'.ATtf,lZ.:U, Dl Dl'>:in~z.l 1 ~ i ""' 1 
; r ~ ~ ~ ,.1 

1 ~ ~ > ~ ~ 
____ J __ -·- ·-

1 "' 1 ~ ::; "'~ 

Procede-se á votação do orçamento. 2,, 1 
1 

E' approvada a proposta do g-01·erno em to- Bi\.Jiot!rn<0a do oxordto
11
Jlee. JJ,1 

d(!.s as suas rubricas, com as emendas snguin- § .io ;~;~0•00~~ · 
tes : 

1 

P1·::i:t01d j r.cmt.ro 1 

Da ccminissão : l b1lili_'.)Ll1ccnio. Com. do 1SSl' 

:Xa. rubric'.l La En1 logar de ~::d~.t~-~_:é~~1tt1~:t'~~~: \ 
2'10:210$. diga-se.......... 208:8iü.;OOO pcc•,•e< •. · ;·····"~- 1

1 r - E · 1 l aJU 1\i.tule. Comrm:iS.lO 
Na :::>." m log:..r de 357:979$, ,to c-tada-m«ior ,to. 1 

dign.-se................... 328:779;'.;000 2 ' élam. \"i.t~ ~·'-1 1 
N E 

· C~1po:s cspoe:1ac.;;.. •• . I 
.L ·a 7."' mlogaP de 807:499$040 l porlcir.• (~ r ati1io,.;:loj .•••....• 72~50001 

dig-a-se. . . . . . . . . . .. . . . . . . . 855: 499$040 l guanla. tli:~rta ~~-! •• 1 ... , .... ~t,i0001 l 
Sôi :64

-:::>$. DOO 

1

. l ,•rtcut: ... ' tl·i~ana li)oOO:,, ...... 

1

A-'10So00 __ 

11

:,t:7;0.;oool 
N"' 9.' Em Jogar de 880:4i3::;, _ , " 

diga- se .................. . 
Na 10• Em Jogar de 2.249:484S, :11otcria! 

diga-se .... , ..... • ...... ; . 2. 210: 484$000 Forulcchn~a L.i tlc l'a- . 1· iiy , rcnnas , la.pi~, 

Na 11.a Em logar de ... ,.... l!"la, o :ieqai.,iç:1<1 do 
i.1~:046$650, dign.-~e.... 1.2:51:04~50 la·ru• o ""igna~uri 

v.~ do jon1ae;:; u onLrns 1 

Na 12.~Emlogar de2.759:400$. a rti~os ............................ ·1:120,)IJO!i 
dígtt-sc ................... 2.611:51.·,~ooo :----;;. 2: S~O~OOG 

!\T1•. 18." Em Jogar de ....... . 
894:704)428, diga-se ...... , 83tl : 104..!;428 

!'{a ~·2.~ Em log-:1 r c\c 7;3: 1: 1,100::;, 
dl!;iô.-SC ................... - Goo, 0:11.1,:;nnn 

N:i. 2:l." F.m lo;;:~r de :lGO:OOO, 
diga-se ..... : ... , ...... , . , 510 ·(1()1),.;110•.1 

S:i.h rlas c111nini~süc ·: nin :.'8 1fo :\bril 1!0 1~8'.!. 
-lrmnçi~ Jf,11·tin.<.- Lo11r •. •,,ço ''" .·\ll"'IJll•Jl"
'Jlt•~.-RorJrif1•<es Jmii~-Või·iii"(t ri.: R·1r
ros. cnm t'e3tri<'Ç:io. - /'I.;,1 . .-i11w rl'.\~i/.a. -
Lecnid;·o Rati>(Jo;ia.-.>l. R. l'•Ji:(·oto. 

Do Sr. Andtí!.de Figueira: 

Emenda ao § i:~ 

Reduza-se a verba á q ut1ntfa de 1 .37í: GO~ 
eliminando-se :t de 8:000$ que de mais se ped~ 
pllra fardamento ·de 400 pr.,,ça.s invalida~. om 
vei de 200. 

Emenda ao art. 6° n. 22 

Obras militares, índuindo a est rada d•; ro
ds.g&m da colonia do ,\!to U mgmLy e canstruc
~ã , d;i. linha teleg1•ap hica para :i mesrn" colo
nia .- S. R.- .·lnrnMs !Uba.;;. 

~·~ Sr •. A.ndx·atle l<~i.~ueira (pel(l. 
rml~111) obser1·a que n:io póde se~ aubrnettida 6. 
1·otaçiio a orncn,i:i. unnunciud". E' expresso na 
r~:;iuwnto r.1ue p:trn ser votad't uma emenda é 
pr•)ciso •JllO entre om discnss:'to; e para haver 
,\is"u~ii10 é p!'Cci'o •pte ho.j:t publicnçíl:o, com 
'1Jllt:ccrleucin rle Lr~s dias. Póde haver disoensa 
'.lo inlnrsticio, mas nã<J impr 0 :ssflo pal"a êntrar 
em <liscus -fio a e:nenda e $ér votada; e tanto 
n:w fui pnblic:td:i em tompo ess:i. emenda, oh
sct1·a o ora1tor, qllc na pt•opria publicaçlio se 
diz que s!!.G emendas que sorãa ii.presen
tadas. 

O SR. PmrnDENTE :-Estas emendas vioram 
:i mesa hoje; foram llda3, apoía·fa.s e postas 
conj unctamcn te em discussão com o prcjecto. 
Não foram discutidas, porque o nobre deputada 
por ?liinas requereu o encerramento da dis
cu$são ; e si es nobces deputados entendem que 
esta emenda deve ser discutida, YOtem contra, 
porque .~ei·á restabelecida na 3• discussão. 

O :Sr. Ign.a<'io Martins (p.ila or
dem) faz ~onsicJerações sobre l votii.çã:o dessa 
cn1endn. 

O SR. Pmmm::o;TE:- O nobre deputado •abe 
'l ue durante a discus~iio podem ser apresen-

_\o § 6° do projccto do orçamento <la g-uerr(l.- tadas eu.lendas, e as de que se trata fornm apre
;u1g.mcntc-so a 3uantia de 960$, ficando equi- sentad:i...~, durante a discussão do proje~to, foram 
p.u·o.clos os vei1c1mentos dos tirofcssores de Gn.- impress;J.s e hojo foram lidM e :i.poíad:u. (Cru
sino primaria dos arsenaes de gu.orrn do Pet·- 1 ;am-se muitos apartes.) 
na.mbuco e da. Bahia Ms do da c<n·te. S. R - As emen<l~s n:J. hor:i. em quGsáoapresentadas, 
Em 25 de :\laio de 1882.- Ulysses V iaiuia .- s:io postas mn discua3:io. e portmtc. tendi) ~ido 
Sernphko.-Pri$CO Paraiso. - ..! .• 1/e Si- lic\as, apoi;i.d:.s e posll\S ero.discuss:.1o como pt·a
queira.- Be:;en·a de J·[ ene:es. - JI anoel jecto. entendo '1 ue devem sar su!Jmettidas a 
Cu.rios.-Josi Basson. votaçaa. 
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O Sr. ::\Ll.ttn. ~.racha.do (1" s~act(t
l"io) :-:\ão comprehendo como se agite ut1la 
rp1estão de;ta natureza. Uns redam:\m po~ 
não terern sido impl'ess:cs :ts omendD.S, out t'O$ 
recfam:m1 por elbs torern s[<lo t•npressns. (Cni
:;am-sa muitos aparte.<.) 

O regimento não e~ige que as emendas sojam 
impressas para entrarem em discussão. 

Diz o art. 143 (lê) : 

«.Na zo. rliswssao debate1·- .se-à cada m·ti!)O 
t1 o p;·ojec tü de per $i, off erecendo-se as emendas 
q1rn occor1·erem, as qtrnes, lidas na niesa pelo 
1° secretario e sc11do apoiadas po;· cinco r/e-
1rntados, scrüo logo 11ostas e~i dís~uss«o com 
o cwtigo a que se re{e»ire11i.» . 

Lego, nãe se póde dizer 'JUC as omend:ts, 
antes de serem impressas, depois de apoiada~ 
não podotn se: discutidas. . . 

Er-.> para isso nece~sar10 que o r~g"lmer.ito 

c~igi:;se que tivesscmos aqui uma typogr.,.phhi 
montada par(!. impl'imir a rnpor as emen<las, im
meài:1.l:\mente depois de apoiadas,parn que fosse 
possível, n:i. fórrua. do mesmo regimento, entra
rem em discussão COlllO projecto. (Cru:;m;i-se 
muitos apartes.) 

Desàe que a mesa as SL~:eite a apoiamento, 
enlram, de conformidade com o regimento, em 
discussão com o proj eeto. 

Ora. a.s emendas de hoje, que f1n·am gri>.cio
samente impressas •.• 

O Sn. Cauz :-Por 11uem? 
O Sa. M.\TTA MACHADO (1° sccrctario):

Pelasecrelari:i que mandou imprimil-as. 

O Sn. Cnn:-:-{:<o p~dia fazei• isso. 

O Sn. llLvrn M.\CH.\DO (1° scci·et,uio): -
Desde que fot•am pela me5a receb[das honten1, 
p:ira facilitar o seu estudo nos Srs. deput:cdo~. 
a sccrel.'1.rir. por e:s:cosso rlc r.alo rnandon im
p1·imil-as: e e notavcl que .,ste zelo d:i secl'e
tnria sej:i. censurado pelo nobre deputado. 
(.4.par:cs.) 

Hoja i"ori•m essas emcnd:•s npoindas: depois 
de :1p:>io.d11s entl'M'1\m conj11nctamontc om dis
cussão com o projecto; cmcerritll:i. a di~cusS;io elo 
mesmo é claro e logico que ess:ts emend:is 
devem ser votad:ts. 

São approvadas as ··memb.s. 

E' o project~ as~im emendado appro.-ado para 
pa$sar par'1. '' 3> discussão. 

Vem á. mesa e é lida a seguinte declaração do 
voto : 

Sendo de priva.tiva Cilmpelencia da .~ssem
bléa ger:i.l logishti"l"a :e crcaç-iio de novos ser
viços do Estado e empregos, p:i.rn, a todo sempre 
constar. votMnos contra.o pedido do credito pa.i-.i 
e.s despe~as feitas ou por fa7.er com o estabele
cimento e manutenção da bibliothecll elo exer
cito, transcrevendo-se na :.ctn esta nossa de
cl:uaç1iQ. 

P:1çC• <la camara dos dcpnt~dos c1u 25 <le Ol!aio 
ele J882.-loiío Cactano.-J[. Pei•etti .-,tr
cúforado J imiar.-Pas.<os JI i;·";u.lt.i.-G•m
':"-lce> Fc,.,-ei""·-!lc,i · i'luc .lfw·'f'";~.-Jfci
ttoet Po1·1e!la. - ,lfo1eirl a ..Y 01mci1•a. - lk. 
Cantrro.-Fc1"l·cim. Vimiiw.-Gomcs de C<r.~-

ti·o.-iJ,:i·ff•) d,i Vil/a da Bw·1·a.- ,1;·.iujo 
)lin.fw .. -- ['c,«';i·a (\,dJ,·1d. - E.~ç;·ayru1l{I] 
Tcwnay.- Cucl!r1J e Un1.t1)0s. - Gcmi,tiaao 
RnJ.::;il.-G. C.-11;.-Cus1a P in1o .-.ll{mdo 
C:lau;i:s. -1'ui''JHÍn,·o Jr: SEJ tc ;.~ .-.T. A. Fcr
muules de Oli~cira.-Olym1ifo Vallarlao. -
Carwlko Jfo::;cmlc. -Srt·,;i,r.wl .lfl.cc-Dcnoolt. -
Pe;·c-'.;·a da Silta.-.1fidmdi.< Fiy1<ei1·a.-Ca1·-
11ciro da Cmika.-,1, Pi;1t"O.-UlMa Cintni. 
- Rego Bm·1·os. 

Discussrro unic~ ela cmcmfa do senado sobrn 
o pt'ojecto n. 55 B, ele i8iU, sobre o cradito para 
a sec e::\ do Co:1 r,\, • 

O Sr. _'\.nclracle Fig·neira co
me~'ª dizen:\o qtic a emenda que (;nLr" e111 rlis
cussão supprimc o ad<litiYO Yot:i.<lo pela camat•:i. 
que :i.utorízam o gorerno o\ fazel' oper:i.ções 
de crcuito. afim de pagai" :i import:rncfa de 
20.000:000.) par;\ occot·rc1· :i< despcz:.s com o 
flagello cln. s~cc:i IH\$ provinc[as do norte. 

Est:i crnond;i. suscita mais de uma m·dem ele 
consider:içucs, e n:io ó possí\·ol que a camar:i. a 
:i.dapte. sanccionando :i.ssi1u toths os üitforentes 
pedidos de ct·editos e <lecrelos rio governo abrin
d,1-os, sem '!no scj:.-se Ífütrníclo pelo governo, 
cuja presença o orador :i.pplaud~, sern· que sejn· 
se perfoitamonte e>cbreci1lo não sú a respeito 
()a materb d:i. emenda. coi.10 a réspeito dos 
Jilforentes decl'etos e:s:pedidos polo poder e~· 
ecutivo para occorrel' a esLa gt·ancle calami
dade. 

Não comprchondc o or.idor o t1lc:i.ncc d:t 
etncnda elo senado. 

E' exproc;so nas lei> fin:rnccil'as do paiz quo, 
rotada pdo propdo corpo lc.:;'islat[,·o um:i dcs
pcz.1, o governo 11füi p6<lc l'nzcl-a som que 
~cjnm t!ccret.'1.d1)S os fnrt,lo> c·i1•resp,mdonte> 
p:mc occo,.rcr :i cssr. dcspe~a, ou soj:.m Qstcs 
fundos o prOfhtcto <le ililposlos, · ~olm\s-tle~re
ccita, ou SQi:11n ci::;scs fundos p1·oduelo de ope· 
rnção de cl'edito. 

Or.~. cabimtlo. como c:i.l.io á c:i.m:i.··:i. rlos Srs. 
doj>Ut:ulos, •\ iniciativa rl,ls rcc m;;os com <"[UO o 
governo <lc1·e sol' dotado para o~corror :is eles· 
pczas der.rehrbs, e clarn 'I uo a cnrna~a dos 
Srs. deputados prvccrlcu reõuh1·mento acct·c.>
cont:.indo à proposta d~ g-01·0:·110 o :i.<l<lili1·0 qt10 

:intoi•izny:i. a far.er operações de credito p~.r:i. 
occorrcr n cstn dcspcza. 

O senado, porém, supprimindo e.~t:i. emenda 
faz nnt11:•ah1ento s:tscit:i.t• a id~a de que nero\ o 
;;·o.-01·no Jeyia <ldla lançar ndo pal"a OCCOl"fCr 
;, dcspeza pr .. -a l!UC era :rntol"izado. 

O oradm-, port:mto, não comp:·eheude que 
se pos:;a supprimi~ o artigo addit<vo Mcrcsccu
t"do pel:i c:rni:u·a, om virtu<le da sua iuiciativa 
constitucioual. SClll rluo ello fosse substitllido 
por outt·o recurso, de 'l'.rn o g-overno de\"el'ia 
ficat• <l.otado para occorrer {cs dcspeza11 pri.r;'I. que 
tinha autorização. 

A segunda.~ que estosdespozas, par:i. que.foi 
:i.l:ierto o c;edito, .1''- se acham, ha muit,o, re;\
lizad:>.s e ,·c:·ifir:\das ; o ~ntrct~ntn :t propost.'1. 
:l'í•) tl~si~n:i o exercicio, :1. 'luc este credito 
clC\' i:\ r0fol'i!"-3í'.'. 

. ~;11!~-'º c1ue a sérc:t Oa!)"cllo·1 as p1·ovincfas 
r!ll n·>rle d11r:rntc n:"iri 111c110s do dnco axerci
~ios. A esses clitl'erentcs cxercicio8 referem-se 
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os diversos.decretos que D goverDo abrin sob 
su:i responS>\bilidade, e quasi todos no inter
vallo das camaras, para occorrer ;;s despezas 
com o mesmo Jhgello. 

O goverM apres<!nton_na. i>_ sessfio da fogis
l:i.turo, que COlllP.ÇOu em :!879, este pedido de 
credito, que 1·esun1e todos . os outros, porque 
representa a ditfe;-ença entre os creditos :.i.ber
tos pelo governo, com e:tcepção de um tinico, 6 
primeir?, qM era do co1·po legi>latiro, e a im
portanc1a to~ l das despezas verificadas. 

Perg1mt.<t! o goYerno con$idera1·,t approva
dos todos os seus decreto; pelo facto de pedir o. 
diJferença entre a st10. importancia e a impor
tancia. real nas despezas -que se calculavam 
feitas ~ · 
V~ nisto uma gra.ve ir-regularidade; nem é 

po~s1vel que semelhant0j11risprudeneia finan
ceira seja adoptada no parlamento sem qlle a.o 
1>1esmo tempo se :ln nullem todas a$· ~rantia.s 
necessarfas para a boa fiscalisa.ç:Io das despezas 
e até para a boa fi.scaliso.ção da faculdade, que 
com pele ao governo, de abril' credi \Os para dcs
p11zas extraordinarias. 

Será póssi\"el que o corpo legislativo seja 
chama.do a vomr diver;;os cL·editas, que o go~ 
vorno abriu na importa.ncia de 30 e tantos mil 
contos, a proposito de vobr o saldo da. despeza 
na importanc1a de10.000:0DO$, que ello pediu? 

A camar:i. comprehende q ua, tratando-se de 
despezas como c·ssas, feitas coin as provincia.s do 
Norte, victimas do fiagello ~lii. sccca, devemos 
ser escrupulosos e mesn10 rigoroso$, porque o 
mi11ist1•0 que pediu estes creditos disse neste 
i·ecinto-o ninguem pôde contestar a. sua. com
petencia para mora.lisar a.s suas de'l!lpezas-que 
com ellas tinha.m·se feito fortnnas, pol'qu0 eom 
ellas os ladroes de casa.,a e luvas áe pellica
s~rrinào-se_o orador da express:lo àe S. Ex.-

blicas. (Apoiados.) 
Não é, portanto, possivel que \'o temos irre

gularmenw a proposta. quo ~e discute, sem in
dagarmos do governo qual o i·esultado das :>yn
dic:mcias, a que ma.nclrrn proceda1· com o fim de 
conhecer da moralidade das despezas feitas com 
a sêcca do norte. 

Tem noticia. do primeiro inquerito, rnan
datilo fazer pelo ministro da fazenda da'i uella 
época por um zeloso empregado do thesouro, 
reV5lanilo abusos quo niio são desconhecidos 
aa camara e do pa.iz. Tem noticia do que mais 
de um processo judicia.rio instaurou-se por se
melhante motü·o ; e do resultado de um delles, 
resultado neg!l.tivo, tem tambem conhecimento. 

pouco ~rtificio~a, um crodito que envolve 
nMI menos do cinco ou seis crcditos, u:m 
credito ele 10.000:000$ qt1e envolve a a.p
prova.ção de credi tos sm importaneia superior 
a 20. 000:000$000. 

Basta attender pa1'll as tabellas que instruem 
ê pedido dos creditas. Nest:i. enormo somma 
"d<i 50.000:0~0$, dos quaes 30.000:000$ gastos e 
iO. poo: ?<JO~ elevado$ a. 20 .000:000$ pelo corpo 
legislativo, repres~ntando a differença a des
pender, nesta enorrne somma sómente um 
c~cdito de 2.000:0008 foi votado pelo corpo 
legislativo. · 

Seguindo-se em princípios de 1878 a disso
lução da c11mara eleita em 1876, o govemo teYe 
de abrir um credito de 2,000:QOO.) por decreto 
de15 Qe DGzemb1·0 cle i877, um sogundo cre
dito ~le 4.000:000.$ por decreio de 30 de Março 
de :1878, . um Lei·ceiro cre~ito de· 10.000;00()::; 
por decreto de 28 de Junhi. de 1878 ·, um quarto 
credito de 8.000:000$ em :17 de Agosto de 
1878 e l.l.lll. ultimo ct-i.idito drô 4.000:000$ em 
18 de Outubro de 1878 ·; semmando· tudo 
.10. 000:000$000. 

Teve além dislo de gastar por cont~ da verba. 
-Soccorros publicas- do e:.ercicio de 1877-
i878 à qtianth de 702:392.$795. perfazendo o 
total, diminui,\a esta quv.nfoi., 29,297:607$025. 

Pois bom; na tabella n. 2 demonstra o go
verno q tle as despe:;:as realizadas na somm:i 
total desses creditas a.bsOl"fÍam já a sua ii:npGr
ta.ncia, e que, em consequeucia de excesso da 
despeza, toma.va.-se necessario ninda um cre
dito de 10.000:000$,jíi p:ira cobrir o deficit das 
deapezas ato ent:io feitas, já. para acudir ás 
despezas que se calculavam fazet· ate o encer
ramento da ex!lrcicio de qne se tralava. Daqui 
se infere em primeiro logar que esses difl'eron
tes credi tos aberws pelo governo não foram sub

" · • s um or um cor.:10 cumpria que fossem, 
ã approvnção do corpo egis a wo. 

Não encontrou nas colk cçoes lei algullla 
a pprovanào; si e'l:iste, te ri muito prazer em re
conhecor o sou erro ou, antes, em retiraT o seu 
!l1"g11mento ; mas não lhe consta que algum 
delles fosse approvado. 

01'll, trnlando-se de despezas suspeitas age 
olhos do paiz, de despezas sol.ire as quaes o 
ministro. que as ordenou, o ministro autor 
destes creditos, porque a camara note que 
todos es~es creditas que ac:i.bo de citar foram 
abert.n.s pelo minist1·0 do imperio de então, o 
Sr. comselheiro Ca!'los Leonciti de Ca!'v:..lho, o 
mesmo gue lançou sob~e estas <lespezas o 
estigma. que o paiz c8nhece ... 

o SR. RATISBONA d:i um aparte. l\las o govcm1.o designou novas syndicancias, 
nomeou no1<as cowmissões. :is qtw.es proce
deram a rigorosos ex:i.m.es, nãô em uma sõ Lhe- O SR. AND1\AOE F1Gúl!:rnA:- Falia - diz o 
souraria de fazenda, a do Ceará, mas em toàas orador, respol'ldendo so aparte- da.s despezas 
e.s outras das. provincias a que se tinham. es- em geral. V:unos moraiizttl-as. Um~ serão le
tendido a acção do go\'arno e 08 recursos dos gitW.1as, outras não o serão, a da.r credite a 
dinheiros publicas. E qual o_ rosul ta.do dessas palavra do nobre ministro. 
syndicandas ~ Qua.l o resuhado desses exames~ Não posso contestar :\ competenci:-. do nohre 
Que convicção adquiriu o goyerno da. moro.li- ministro para apreciar as despetaa, ~arque 
dade de seus agentes, quer empregados do tli- S. E:i:. p:esidiu li.Os negocios do Imper10 du
zenda, quer commissões de cidadãos, que foram rante a crise maia agud'1.do füi.gollo, tanto quo, 
encarrege..<los da distribuição dos recursos? tendo· b1portad1i a despeza tot:i.l da secca do 

E' evidentci que acamara carece <le ser escI:i.~ j norte em 60.000 e tantos contos. só no minis
recida ·antes de votar, por ttllm maneirá um terio de !S. E:s:. gaste.ram-se 50.000:000$, 

V. I.-13 
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pot·t:l.nto a cJUlsi totalidade :a desona. e:füctil-~ l O :ninisterio da faicnda enriou-lhe com 
que se fo;. ~o.i1. :qaelle flagello. ~ um effeito estns cO!ltas e con.íuu_ctamenté a.s que se 
ministrü <;ue -~,mu :t ptts~i d•>s nog-:1ct~s do coconti•o.ta ,uo t ncsouro,rel_ntwas a uma ope~açlí.o 
iuqic:~i<.> :lu,·ade ,~,mo e me1ü, seg undo cre, :.un [ que ~ão saue por q~a m~Jtll'O se entende_u dever 
raü1istro r111e te,·e de despendi?,. com ·/) 1fa- . reulllr a e lb s; r-~btiH <I compra de cafes ncst:i. 
<>~llo i!;i si!Ce:t cet"ea Jo ;jU U00:0~)$, is lo Ó, ! l,lrl\~.:i, ,>Or o.-de:11 do g-01•erno e sua remessa para. 
quasi " tot1~id<>dc da, ã:spow. r1 ue se fo~ com 

1

. os Est:dos Unidos a _outras 1m1.ças-e l~go que 
:i.quclle se?VlÇo : :im 1mm~trn durante <':ni:i. :.id- lhe for:1a1 presentes estas cont"s examinou-as, 
ministraç:lo o ll:igello altin;siu o s<lu pe.•iodo como er:i do seu de l'er, e ta•nbem para Jogo ~o
m:i.is .·.gudo, estava rnais do que nin,c:-uem ha- ,·onheccu <[UC não escla1·ecia.m cousl\ o.lgurua, 
1Jili t.1do par:i. fo~rn:t:· .bizo fa u:or:dirfade da; \ nio só pela c.rnfosão .fi notada entre cousas 
des;>ezas qLrn s3 ,.,i.,,um s ib a s m• :«\.1iini- • t :lo disttnct:u, como eram os soccorros com a 
str:i.ção. pM:i. couhecc1· o carMtcr dos ~~enlos 1 secc•i e as· compr:i.s de ca.fê (apoiados) , como 
que. clle h~~:,. ompr~g<Lthl, oa fos~11r:i foncc i?- l ainda porque ellas toda~ jog;wam CO!J! a conta 
n~.rws palJ!icos ou :osse•11 co•11m15soes 1iart1- que o governo :i.br.u· no Banco do Bra211. 
c11hre.;, e, conhe;:,cnd.l do:ss." 1nor.1li·lnde. s:•- As ·111;"1.ntbs er'1.m fornecidas ãquella casa 
be.- ao certo a qualificação qao deYÍ<l dM a esse.~ po~ c:·ed<t•1 a.b ;rto ~o Banco ~o Brazil ~elo go
:i.gentes. ve~no,e esses 11e.a-oc1:rntns retil"~Vam mil, dous, 

N;<o ;,~7. do c.:m~elheíro Leondo um juízo tal tres e quatro mil contos, etc. e faziam 3.11 des
qnc o leve a pensar q ::e ellc sem factos 1·iessc pezas po: co~l:l. deste credito. 
a esta casa dizer qile nest:1 <iMstiío twlrüi:s <le NoLa . porem, que os da.dos que o thesouro 
casaca e luoa:; de pellica p;·etewliam bal"r fornece <: não passrun díl uma conta corrente, 
moCW.i sob;-:; uma ca.fomi<larlq iuiJlice<. Seria 4utl estes cornmissarios enviaram ao governo 
necessa~io sllppor um 1,miu tal <li:! levfa.udad!!. dando s·1luç,;o do emprego destas sorun:ias rece
quc ,fove?i:t le1·:tl -o a faze" um t1·i~tc ;:.iiY.o d·~ bidas do b:tnco. Esta.s contas, po~tanto, :ie1n a 
cap:t~ida.de (la.quclles q<1e o ch;uolra:i1 p:ir.i o cout:t entre o banco e o tlles:>uro nacional,nada 
go-;crno o da ca~:tcidade eh C<>ma:-a que. em- lhe p~deri:un adiantar ; e p <> r esta ra?.ão teve, 
rpanto all<J tHo u:n assento nos cons~lhos d·l po11cos dirts dei1ois. de su!J:nette:· a camara um 
co''º·'• nt1ncn lhe ·allôt! cotu o seu ap:>io. out~o requerimento em que pedia llO governo, 
Achamo-no~ cfo.nte de um facto consummado, com urgencia.cóp~a d~s transacções entre o go-

o cr.-ado1· bem o sabe. 1n,is foliziuente pa.t•a i·e~ ,·emo e o ~anca nao so en;- conta corrente co '•lO 
g·n::r<L1· a 11ossit rcspon~:üiifüfade, este fado por . c:i.m\J1~es quanto :<conta. conente por 
ii:<o foi {'!11le1•r:1do en1 tempo como cumpriA. mot tYO .<las despeza~ da secca ·elo ~orte; quanto 
(,lpoi.,·los . ) A 'Mre·1 tlcstiis des ,ezrts com a n c1tmb1:ies por inoltVD das oporaçoes de compra. 
~ 1i cc:i cio ill>rte .-, fl()S c~t·c;litos iibêrtos par:i nc- e l"Cnd:~ de g·.)naro_s po: con_La do Estado. . _ 
c·orr>! I' a elh . • i >,it11:1~.'il). a <fie caha :i princi- lnf•,hzmcnte :tll!. h~JC nao r"ccl>eu soluç"o 
]>:•! i·cs;J:rns,1bi!irbde, de.-i:1 te!" tido mais ~tii- 1l~s te 110·•0 rei1ucmmanto, apez:~~ do sai· decor
dado p~11c •1~:i.n<lo cm te.apo faY.e.r :\S honr.1s :t r~d:i tc11ipo bnst.;;nto para <JU~l a. ;c:>posta tenha. 
este ddun to. (.1ltii' /) úe,;~.) !-'oi d . m:Íil g-v~to. ~ t.'i? ~:· ~!~· _ ~ oa1 C?.~se'.pen_cia dis to se a~ha, ~~ 
pi.:;u .1:; 11~,s. :p1 er\.~ :._· ;1.~c o· ~~a -

mente< <lo cnt·Jr"" p:\:'" "'"" JlO\" '· c;un :tt~\ ,1ac '"'!llaS -rue l he e~,·:aram, JO.'l.il de entendel-as 
niio h' "'· ::?;o pôd-~ :cr :· e:..ron~'•l>i lid:td · ne nhu- "º 1oenos. <lc conhocc r o ijOU :i.lcance . Lhe fnltA 
m:. 1>elos fa<:t·ls pr:1tica \!lS h" ta nto" :•nnos . (1 elemento P"in:cip J. par:i. isso. 

, As t:·ans.~c~õcs da•1uelles co.a1ni1>S11rios com o 
h.n r csp ... sb n •:m :ip:\ rlc <lo Sr· Lnu:·cu~•o de ~·)vcrno jo~:i1n inle ir:unente coin as traosac~iíea 

Albuc11ter,1uc:, de '·! ª '! isto p~on. que não ~e ro- d •> ;;•wcrno com 0 banco; 0 som que tenha:uo11 
cca r :t da i1:,c11ssfo. dech 1·11 o :ir:1d a r 'f' te :i dis- ,, conta das ll':tn>acçô:JS do goYerno com 9 
cu ;sfío hoj e é in1pos$i,·ol se'.11 os .brios qtt'.! :•ediu uaa co. dilfieilmcnto se paJerã :iprcci::i.r 0 t GOr 
ao s ·werno. e que un!c:uueutc o ttUO h.a aqui é rlv.s C•>ntas do ~o :ernc.,qt1e~ a respoito da ~êcca, 
:i. re:i:·o"'''.çr.o :n:\~s f,,-m:J.l d:l:1n elle que OL·de- rrie1· a respeito <lns ve:1das de café . 
nou qoa>i "to:ahdad·~ d~s despeza~ . 01~1. na auseneia <!e um.a loz 11ue o esclare~:>-, 

Obcrlienti; con10 CfJstuma ~er rtos p:·eceitos o orado;• não pôde votar e> credito, votando a 
dos sJus colle~<'-s . soh~eturl.o quando elles emenda. p1rque. rep,.te. não põde tomar ares
Lr11zem o C<J.r ;•ct•!J' de r ep1·iniend:c não inten- poncal,ilidad~ de aneampar factos que os seus 
cionai. comn ar1uello qnc dirig-iu aos membros propril)s :i.utorns stiglllatizal·am aos olhos do 
rl:t deput-.:;.;fo íltwli:icrnc o illustre deputado paü. 
pela !hJfr,, o Sr. Zam:i. :< respeito de uma in- Passa o orador a rap,oduzir perante a ca
terpella~.iio 'iue ousa:·;\nl fazei:" an nobre p~esi- mar.i,_ ou antss lembrar-lhe. a.quellas mesmas 
<l;in te d,) conselho sohre qncsteíes clcilo1·acs da conSide1·&ções co1n que, h.a poucos dias, com
stttt p~o-.-in~ta, acoiheLt o or:iâor o <'Onsetho que bateu Lima 0·1 tM pMp~sto. ·io g-ov-erno, ,já anti
:<. E:t. lhe de~·.-. p cr" cstud~1• :is 'l"' 'st õcs d:i. · quaa:i.. pe:l.índo credito para despczas .iâ effe
sê,·ca <1'te, d1.trant~ n~ :lnnos •.le 187~1e 1f!80, ila- c t11ad:1.s. 
g clh1:am a.~ pr nnc;as <I r, n<3rle; e par:\ GS'le Pelo decurso do te:~po, é manifesto qul'I esta. 
fi_m t~1·e a h onrn de .'ª~n·hr à mesa um r ecp1c- propO!lta .se acha prejudic~a. Reputem essas 
nrncnto. cm ·111P. p ·d1:t rn ~C>rm:t~ü~s ao .Q"o\·erno dP.sp'>7.o.s s.t>S c~ercicios de 18ii a 18i8 de 
sob :•e :is cont:i.<; pres!.-'ld:i ' p~lo principal a:;on\e 1878 1\ 18i9 e de lll/9 a 1880. am todo caso 
do ttovcrn" nesta có~tc. a <' :1s:1. r~ancisco Fi- trn1n-se cl~ d~spe7.:1.~ j :\ realizadas •. paga.a, efl'e
i;:-,uercdo & Cm1p. <'om reh.;.<o :i11•111ll :is pml'in- c t11:ul:i.> cni e11:erci<'ios encerrl\doa, liquidados e 
c1as. h.1 laDri>ndos. 
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A que vei:n, port:mtf1, hoje , peri;un~ o ot·a- 1 blicos e ~elll utilid:ido co rrespondente clos 1toasos 
dor, um:i le1 \'Otad:i. pelo corpo Jeg1sJ:itl\'o, au- 1 compõJ.tnot.:.\s. 
torizaodo o governo :i fazer despezas quo elle He>un1b\ ii este rcs,ieiro f; seu pcnsat~ento 
fez, ha m?1tos. :mnos. e de que Já d~u C?Dl.a _ao lliz~n(lo qne,si o 8 st:.do g"ãstoa 'i·LO .. O:OUJi com 
corpo leg-1slat1vo em balan~ .. Js •1ue te.u sido d1s- n socca .Jo todas as p royinc:ns do norte, in
~ribuidos eni.re nós'? ~·atar U"':l; semelha:ite lei clu in(~ • a; dcspci~.s ;eit9.s nn c<i•·te e fôr:' d·i 
e pe~o menos ~ontr1m:<r ~s leis do bo1u senso. ID:1pe!·10 por. Dltltivo de!Lt. met~.de dcs1.o. quanti:L 

_D;zem, p~r~m. ~s nobres deputados e o n~bt•e n:io ap.·()v_.:-itou .. (ls nossos co;npatnota~ <1uc 
miatstro do 1mper<0, que se trata . de leg-ahear fornm nctin1ns desse fbgcllo. ('li)Oír:dos.) 
despezas feitas. Pois betu, pondera o o~~dor. · 
esta ques\lio,que ao nobre membro da com1nis~ão O Sr. LoureU<}O do ..c1...lb!l.-
de orçamento parece uma quescio de fót·ma. CJ. u.e r ' :. ue :- Ajl<'llas 'L"<>tro pal11.vt".i.s, Sr. 
é um.,, quesião principal. p1·csidcnte, cm i·csposta a alsmuus d:i.s coasi-

Inicie o governo uma propost \ nesta cnm:i.r<l, uer:i.ções que acal>n f!e faze:· o nob1·c d~putado 
approvando todas as despezas feitas com a aecca pela pr<Jvincia do Rio lie Janeiro. 
do norte, todos os ctedite<s a uertos pelo governo, O SR. ANDRADE FrGu!in .. :-Sínto qnc V. Ex. 
e então discuto.mos. e votamos Este é o pro- não responda a todas. 
cesso regular, tanto ruafa que alôm i,estc cre- o S:\. LouRE;>;ÇO DE ALllt:~ü ~:n<iül! :-Sm·-
dito ha outros. prendeu-rue este debate; cm t}.to rinh,. vre-

Ainda o nobre ex-ministro da fazenda. o S•. parado p'1Ta nelle tomai· parte. 
conselh&iro S:i.raiva, no seu t•ola torio. junt9u Estou de accõrdo coai ::;, Ex. em :i.ig-uns pou
uma p•oposta .de credito de 3 O:l0:000$ para tos, entrfJ out~os, em r~conh.ecel' :-.. n"C•Jssitl~de 
s!!.ldar o resto das contri.s de Frimcisco de Fi- de :lbrir-2e larga e minuciosa disc:ts>ào sub~·e 
g-uei:-edo & Comp ., e tendo por motivo lambem as despezas com a sêcc~ dt\s provincias do 
um de'icit nestas ope1·ações de compra e veud:• noi·te : e l;mto mais a desejo q1.tanto ti certo 
de café. que c1uasi totlns essas despczas !oram ícit;is por 
·s. E:i:. atá pediu. eomo que cm grito d<> nm IIlinisierio que apoioí com :, mnior dedl

a.ngustia,quc n:to dei:..:asseruos $!e approva.r e55e r,ação. · 
decreto que tem a dal:I. de Janeiro do a.1ino 
findo. O SR ... l~oruo.~ l'lG'-.CEIRA :- O pl'O]lrio mi-

E', portanto, regular que se ·abra uru debate nisterio reconheceu (llte se tinh:llll foito grnndes 
a semelhante resp"ito, que o governo nos diga. dospordiúcs. 
o seu -resultado das syndicancia que mandou O Sa. Louru:~ço ;)!:: Ar,3t:Qr~nQU " :- Si css:1 
inst tu ir, de todas as in formações officiaes quo discl!s$ào, Sr. presidente, .:tinchl llli•) teYe logar, 
colheu. e mesmo do juízo que ele - mais h :1- a culpa não foi <lo goyer110, l[UO deeretcu as 
bilíwh do que nós - fónua, tanto sobro o me- despe7~s. ni:1s rio circumstancias s11periorcs ,; 
rito desses documentos, como S·•hrc a natureza sua 1·ontade e quo cllc não podi11 11upc"ar. :'.'\o to. 
d <S desper.a,-, em 1lebatc, de :i1odo a podermos por eirnmplo, "l ue cstn. proposta de cre<Hto foi 
co:1sid,, rnr 1Mos esses ac\l)S, a.pprnvar nii' só- re:1iet\idn ::10 sen11.do em :31 ele ~faia de JS79, 
roenLe om-p~lmente. mas todos os outros. .~Ili rotada llm 3 1 de Outub1·0 do mesmo anno, 
Este .é o un1co procL•sso re~ulm-. e. enLretanlo , ~ti ai;or:~ purlo'yoltn1· :i. C(l.m:\l~i. 

Pretendor, porém. a proposito da u ra;i. c:Hth\ Pro1•:n·clmcntc j:i. ClxisLcro nu 1hosouro todos 
de diminuir. que ó a d ifferença cutro ns despe- os documcnlOs 1·<:hLi1·os asdcspe1.'\s ela soc<:a. 
zas feita., ou por fazo r do.ndo uw saldo, quo nús O Sn. A~lln.11.>t: l."1,;u p,Hl.1 :-~IM ll•1c• for:i.m 
appro1·eu1os ~s dut1s ntlrl ições •le <1ue ao faz :i impt•essos e di8tril>11iclos. 
deducção, ó pelo menos sorprender o \'Oto d11 o Sa. Loi;111,:-;ço ui: ,.r.uUQl.i t:nQi:.1> :-Pois 
canmra, ô colher de sorpreso. o corpo leg-isla- bem; por is~o 11,.,~ 1wJ que esoes d;)cuwen tos 
tivo. !loinda não for;\1 t1 impi•es~os o distril>ui1!os; por 

i\fas. continúa o orador, ni!o ê.11nic.'\mente isso mes:no que a camara niW conhece tod:•;S as 
uma questão ;;ara regul:wiz:•r o '! ue està feito, pro1·idencfas- tomsdas pelo govemo reb!l\'a
esta de que se trata. Ha nestas despe•:;s, a mente â secca d:i.• pt'Ovinci:r.s tlo norte desde 
respeito da sêcca do norte, du:r.s questões mais t 8i8 :i.té hoje, tl ritcndo qu~ dClvc ~cr rulmd:i. 
altas: uma diz respeito :i mot•itfüladc da adwi- a disca,;são de$tc crodíw. E' MC<l~Sal·io que a 
nistra.çiio, do poder. publico, <jue foi forçado, responsabilidade seja <lis~t:iL>.1:idi\ c~m to~:< ;t 
constl'llilg"i1fo pelas cireutnstr.nc1ss 3. ent1·ar em jus~iça (apoiados) , e a opini"o publica. na.o se 
uma. v·ereda de soccorros, que nlias não esta- desv~ire, e.creditando que o g0Ye1·no tlec,-etou 
vam lias tr.:dições da noss.'\ admiil.istraç;to ; _'\ e fez de.;pe·r.·1s se1a espirita de· economia.. . 
outra é 11ma qu-<stãt> de futuro. ainda mais O honrado deputa.do citou a ruas palan·as atiut 
importante, si é possivel - respeito :.o nosso 1 p:·ofeddas pelo ministro tlo imperio do gabinete 
systema da dist.ribui r soccorros publicos. 5 de Jn.noiro. Es!!ll.s pahv:?'s a;ttigir:i.m profll~;la-

Devemos tirar desro cnlamidade tão long:1, n1onte :i. cam:J.ra. 1m.s nao tc;n o alc:inco 'l"e (l 
ião duradoura e tão cmcia.rite, pelo me11os est~ nobre depu~'\do_lb~s quer d:tr. Tro.t~v;;-so de_ um:i. 
resulta.d -tratarmas de orga.nizar em tempo o questão rns1gmflca~tc . ma rebi;.ão " Lotal\<\~vle 
nosso systema d~ pt·esta.r soecorros publicas. da~ despez:is qu? se faz~a•ll: e, s1 licm ~ne le1tlb1•'-' • 
Não e possivel que_, lilOrp_rendidos. aimda. uma o tl1~1st;e ;.l)lDJdtro n.1lud1:.i (1, col_o'.\10.S de dua~ 
vez, por urna. ca!anu.lade 1gual, seja.mos t'!d~- P!Onnclllsquan~o usou d~~ pslaY!'.l!i, _ccrb;ffien 
zidoi! a praticar os ~esmoil erros, ~ue l?rat1ca- te menos reftoct1d;\S e coa'i e~e~tos . ._, 1~e c1;ot~ ~ 
mos, com o s11eríficio enorme dos d1nhetros pu-· ' .honrado deput.~do pe.Ja provmcx.t do Hto de J., 
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neiro. O ministro foi logo c011lestado pelos re
presentantes do Rio Gr:cnde do Norte e da Pa
rahylJa, e não põd e justificar a expressão
ladrões de casaca e lul'as de- peUica..-Pro
voc ado a adduór factos que a coUtprovassem, não 
o fez. Foram pab.vras qu~ lhe esc:iparam no 
correi' <lo debate, CO!llO tantas outra.a de cfu e, 
refiectiudo melhor, se :i.rrepende quem as 
profere. 

Não quero com isto dizer que durante o hol'
rivel !fagello da secca não tenha havid.o des
p<mlicios de dinheil'o ; ncssi s occasiões :is 
dospezas se foz:em com certa. precipitação, 
exigida. pelas circumstancfas, e nem sempre 
~ possi vel tornal-.?.s d~peudentcs de todas as 
íormalid:i.des que se requerem para os casos 
ordi na rios. · 

O tempo de sêcca póde comparar-se, mais 
ou menos, ao tempo de gue1·ra : assiut como 
p:>.rte do dinheiro que se desfrende com os forne
' imentoa não aproveita ao exe:cito, mas aos 
fornecedores; assim tambem, em tempo de 
eêcca, não a.proveita.m sómente aos infelizes os 
;o~corros publicos, :i.proveite.m ignalmer.te aos 
intermedia.rios, aos encarregados da. distri
buição. Por mais que faça, não pôde o governo 
impedir todos os :i.busos; o que imdc, sim, ü pu
nil-os logo que os conheça, e panii-os com toda 
a. severida.de. 

Entendo, pois, Sr. presidente, que dcveni vir 
:i. (:tmrm1. os documenLos l'elativos a cssM dcs
pelas : cumpre r:iuc ,~jnm CX"-minados edis
c11lidos, afim ele quo recaia. ::i responsabilid<ldC 
sobre 'Juem a merecor. (,1poiàclos.) 

Si ja não existe o idnisterio de 5 ele Ja
neil'O, têm as~ento om "m bas as casas elo p:i r
hmento alguns dos seus membros, quo cstlio 
àispostos e promptos ajust ificar os seus netos. 
.A.' vist:i. do. que se allag-~1· a favor ~ contra a~ 

~pe~1b:s com a secc.c, o p.tu.. fo 
com scgurt1n~a seu jui7.o. 

Não reconbe\,o a necessidade tio se votar 
agora este credito; tanto mais que refere-·se :i. 

exorcicios encerrados, e de alguns dos quaes 
ji temos balanços definitivos ; a despeza esti 
feita, sõ falta legn.liznl-a. On, V. Ex. com
l'rohendo, Sr. presidente, ri.ue se não plide 
esperar dos representantes da nar;.ão a a.ppro
vação de despezas ácGrca das q n:tes não se 
julgam pe1·feitamente esclarecidos. (ápoia
dos.) Podemos consignar na. verba-Exel'C i
c ios findos-do ministerio da fa7.end:1 a quan· 
tia nc; essa.ria p:i.ra. pa.garnentos que ainda não 
tenham .>ido foi tos. 

O SR. A~Dl\AllE F1r.wEm.1.:-Ti·at<e-se a.penas 
de approvar os despema feitas. 

O Sa. LoO'l\E~ço DE ALT>UQUEl\QüE :- Des
culpe-me V. Ex., o hon.r11.do ex-ministro ela. fa
zenda falla em .seu relatorio, si me nlio eng11 no, 
de :i.lguma.s despe7.a.S a.inda não -pagas. 

O SR. A);Dll.U>E FraOEIJl.l dii um aparte. 

O ~R. LoonE:-õço DI~ AL!IUQllF:RQllE :- Sei 
tambem, por i nformn.çiio do um honr~do depu
tado pela provincfa do Coa.ri, que por falta de 
cre.iitD ainfa nfio so pagaram :i.lgumas contns 
l'êlaLi \'~ S a sêcca ; po:-ta11to, si inCOll\'On ionto 
houvesse no adiamento proposto, e~ria. reme-

diado pelo modo que ti.Cabo de indic:cr, fic:rndo 
dependente o pagamento dessas cont<<s do ox,1111e 
dos respectivos documentos. 

O Sll.. A:sDll.ADE F1GUEIR.t :- DaJiqm<la~.à'.o, 
como .despe;;a de c:.ercicio :findo. 

O SR. Loum1l\_,o DE AL"BUQUERQ.UE :- Tem 
razão V. Ex. 

Sr. presidente, desde que estou de accôrdo 
com o noõre deput:tdo ·soilte o essencial, que é 
o adi(Lmcnto desta queslão, julgo dcsuecessano 
locar nos outros pontos de que S. E:s:. occu
pou-se, e ponho ter1no a estas olJser\'al)lies. 
(Jfoito bom.) 

O S1-. Eseragni>lle Taunay 
c1 tnndo . cedon a su:i. vez ele fallar ao nobro 
dcput:ldo pelo 40 disfricto de Ahgoas, suppo; 
que S. Ex. ia produzir ai·gum<intos em favot· do 
credito pedido pelo 1101-re e~-ministro do im-
p~t·io .. - ' 

O Sn.. LouREl\ÇO nr: ALBUQU:i>RQUE :-Nãa foi 
podido. (lia otelros apcu·tcs:) 

O Sn. Escn.u~XOLLE TAu:s.w •.. e cmen· 
d.1clo p~lo scna(lo; m:J.s, pelo coatrarlo, S. )!;:'(, 
manifestou-se contra a conveniencia de ser 
approvo.da a emendo. yiuda do s<lllado. e con·o
bora o podido do nohl'e C:eputado pelo Rio <le 
Janoiro, qne l'etiuer esclarecimentos offici:i.cs a 
respeito dt1. sccca elo Cearí1. e> das despczus feitas 
por occasião dtLS c:1hmidades r1ae ~!Rigit·mn as 
provinci:is do norte. 

Cre que !\ intenção do governo, i•ecoi•ron,do >i 
inLcrvenç;io do podel· l~;;islo.tiv~, é legaliz(lr as 
muitas dcspezas que foram foitns. 

Sabe p~sitiv:rn1ente que o ministro do impe
rio por vozes officiou ao da fazenda, declarando 
que as despc7.as feitas a titulo de soccorros pu
blicas fossem pagas pela Yerba dcstinadn :i 
·c:c~<lo-C:c:m-.:r' :-. ---------------
Ora, &~bc a camara· <[UC ha uma medida le

gislatiya prohibinclo absolutamente o o>torno do 
uu1a verb:c p11.1·:i. ont~·a, o assim o ministro, 
?"r'~ commo<lid:\:te do certos pagamento>, vio
lou a lei, sophismando-:i. 

os~\. R.'lD!UGUES .Tumoll·- Peh verba-Soc
COL'l'OS publicas. 

O Sn. A~DlUDE Frnur.in..\:- Mas ol'a c1·e<liLJ 
especial. 

O Sn. EscnAG:SOLr.:i:: T.w:-.AY conhece que 
com· raziio pediu a palavra, visto como a 
emenda do seuado 11mplia o credita pedido e 
refere-o t;1mbmn a moléstias epidcrnicas, sem 
dizer si essa.s molest:ia.s <lel'a·m-se no 1i.:irte on 
no ·sul, e este facto à.à lagar a que se lloss~ re
ferir ao que se est.1 p~.ssa.ndo na provincia de 
Santa Catharina., a titu10 de e['.li.demia. 

Ct·ê que, ha. muitos mcze.~, for:i.m arhitradns 
gratiii.caçõe'i aspecia.es, qnc constitnem um 
verd:\<leiro esbanjamento, uma vez que nii:o 
sejam necessaria.~ durante tão largo> meies. 
Basta di2l!r que o inspector de saude publica, 
q rie tom obrigai;ito de zelar 9 dirig-ir n marcha 
du to:loa os negocios :1ttincntcs a este ramo de 
serviço, percebo dfo.ri:tmcnte a qm:mtia de-5iJ$; 
que alguus modicos, que foram conti':l.tados 
p!lra viijita1· 011 arredores da capital, perce-
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~em a graLilica~íl:o d~ 30$, 4.0;5 o 50$; e com ' Na. proposta o no.ore deputado tem a prova 
Jgual brgnaza ~em_ s!<l~ pagos out,·os emprega- 1 ciue deseja obtet· da.e despezas feitas e si S.E:t. 
dos, d~ cathe.gona mfor101•. . 1 qui~er reco1·1·ei· a deinoustração do crediw, 

\e1dade e c11te ha p~ece~ent~s a!Jus1v?s, aa5 muito cla1·a.;ueat0 verá. ;i. rai;ão do procedimento 
quaes s~ apegam pu.ra. Justificar o proced1rnento do goyerno qualido autorizot1 semelhantes dis
M.tQa1; m::is em. todo_ o caso o nbuso _não faz pendios. S. E:s:. vê que na tabeUa 4, esta. a de
lc1, o osta.> gtatificaçuas foram coucodub.s µar moristração do cr(l<j,ito, pedido P'\l'a a conti
prczo mu1~ 7\ll'Lo, ao pa~so ciuo ? que se d:i. nl!-ação das despe:i;aa com a secca e que deter
actu::.lmente e um abuso '!-lI1da i11ais .tl::ig-rant~, mrnamm o pedido na proposta; :i.ssim como n:i. 
porque c!llprogados pubhcas perecbeiu grn.l1- t.abella n. 3 estã a demonstração de todos os 
iicaç~es impor~11tes, se~ q uc. sr.: Sttib'I- SL ha. neditos abertos,_ so~ ~ ~esponsabiiida.de dos pre
legah~ade ou nao pela e:nstcncm e n~tu:·czc1 da Sldentes de pr0nM1a, e que produziram o dc
molesL1a. que por ventura tenh[I. :i.t:i.ca<lo aqucl- ficil nos crerfüos que h:tvi.am sido anterior-
las locah<\o.des. · mente autorizados. · 

O o~dor, por~uto, ~hama a attcnçiio do no- T1·a.ta-se, portanto, b.oje, Sr. presidente, sim-
bre ullnrstro d? impeno pai·" este facto. plasinente de J egalizar as despezas feitas . 

. Já tomou a liberdade de dil'igir-se particulai-- S. E:s:. eu.tende que isto lmport[l. em mais do 
men~e a S. E.:.; e S. E:s:., :i.lh~~o ao ~acto, im- rpi~ em umn.questãode fórma., qm~ha. ahia. dis~ 
rnedLatamante te1egroiphou. !'.. (H'ec1so que :i. cr1!1r-se, um<i, grande quesmo solm~ o fundo da 
cam:i.1·a conhC\'ll. ll. resposta quo o nobre minis- pi·aposta, desde que nà~ são chegados ainda ao 
lro ollteve e quaes as p1·ovidencias di\das. conhecimento do poder legislativo todos essea 

Cessou a opedemia que ·affiigia as localidades doeumencos, que S. J&x. su[>pôz necesaa.rioa para 
circumviúahas da capital ~-per[>unta o Or'1.- o parlamento instruir o seu juizo oerdacleiro, 
do1·-Ha qm1ntos nrnzes est:i. o inspcctor de sobre actos da administração _puliJic.:i. ·e d~ 
s:i.udc pu!Jlica recellantlo 508 por di;:i ~ Qu,ntos ag-cntes desta. dura.nte a. calamidade qna fia
medieos foram lll<lmhvlos p:\r" cssM loc().li- gellou as provincias do norte. 
dados ·1 Mas eu devo dizer a S. Ex. que os·factos, :i.liás 

Como Sl>.UC quo O nobre ministro do irupcl'ÍO lllCVÍtavcis, como Uem noto11 o illustrado depu
foi ohrigatlo :t ab1·it· u1Íl. croilito d·~ iü:ODO$ ~'Ido pelas Alagoas, em ópocas de :fiagello iguaes 
par(). occm•1·or a ~SS.'\ calamidade, desej<\ tam- a. c1nc tivemos, e que são com111uns a historia 
bem saber si S. E:s:. toJU t(!nÇ<io de g-,istar toda do to<lcs as calamidades do mundo, P•ll"(I. o que , 
ossn verbn,on si pretende· d;:ir um côrlo a tem tio bast" lembtar a hi~toria ü1gleza lia India e na . 
e muita neceasario :i. estas vantttgcns a.bu~ivn.s. Irbnda; devo di7.er a. S. E'l:. que esses factos 

lnscrcvsu-~\l cont1·,1 a passagem do.s emendas merecerão em tempo toda a attenção do .go
nprro~·:lflns pelo son:i<lo: Os a1•gu1ncntos, <ltte verno, e derão loga.r a e:-;aroes muito, .. 1nin11-
podorfa produzir nosso sentido, ji• fomm aqui ciosos. ·· 
:vllluzidos brillrnntea1ente pelos orad.,rcs que o Em resulto.do das syndicancias que for,am 01·
preccderam, O se11 fim, pois, é teL' info~mo.çiíes den;ldas, o originar,a.m es refa.torios que s. Ex:. 
o:tplicit"sdo nobre 1ninistro do irnpcrio 1~ l"O$pcilo lombrou, como devendo ter sido presentes ao 
•lo credito 1 ue S. Ex:. acaba. do (l.Ui'it' em l'elri- governo, a acçlto do poder publico fez-&e sentü 
çi'io as moes 1a~c gra · · , · ns s. 
Sant1L C;Lthnrina. l~st:l o nobre depu o per et 

Dosojn quo S. E:<>. o cscl:-.rcça c D. c:\mo.ro. a direito, e acho que fa.z muito bem de pedir, 
rospvito Jcss,1s gralilico.çücs, qnc, seguntlo 1hc coiuo membro do parlamento, que tudo isso li10 
const:,, cistii.o sendo png:\s, ha l:i.i·g3s sem:m:is, sej:i. presentll para o pleuo conhecimenlo de 
Ol1 tah·G~ llll. JD.rgo~ mczes. semelbant.es iàctos; mas isso não deve- le,•a!-o 

. i :i.. demorar a s.p~1·ov~o desta; pro~~sta de. 7re~ 
O Sr. Rodulpho Dantai:> (m. dito, que, não e preciso nof.a1-o, Ja demasiado 

nistto do impcrio) :- St. pt·esitlente, se.Q"ui1·e' demorada tem sido. e que em nada. pódc preju
o cxcnlplo do nol.i1•e ds1mtado poh prm•lncia clicar a. responsabilidade que o pod~r legislativo 
(las Alag<J:is; t.'101bom pouc:is p:ib.vras direi tem o direito de ordenar w.alra os que voi·iil.car 
om rola~:lo ao credito quo Stl discute. liaverem nel.la incorrido. 

Quanto às obserrnçõcs a.dd,1údns pelo mus- Agora me pGrmittir:i s. Ex. didgira.lgttmas 
l!"l\'lo deputado pelo Rio de Janeiro c1uc om pi·i- palavrus. oru i•csposts. :io ill.ustrado dep11tado por 
meit•o logo.r fa::~u, devo 1~rubt·ai• a S. Ex. qt1e a Santa Cath~rina, que pediu.·me informaçues 
propr,:l;t de credito que n gora se ach:.l na Jamarn sobres as despc2as que se estão fazendo po1· 
dos dopulo.dos, Cl'ler nest:i. co.30. do pnrbruen to ~onta da varba-Soccorros· publicos e melhora
qucr na camara vitalicia, tel"C já a m:~is ampla mcnlo do estado sanitario, na provinda que 
discussão. · · · _ S . Ex:. representa.. 

Nilo se pude, J,iorto.nto, dir.cr, CODlO s. R-:.:. o o nolwe dermt3.Clo foi o primeiro 11 lemlmn· 
füz, quo s,:il;.-() este .~ssmnp!o neiihum dob:\lC se q nc não liam ui to$ dias chamou n minha o.ttenção 
h:i.ja uistitui:.lo até hoje e cme o parlamento seja para este facto e fez-me o fu.-or tambem de 
de surprez~ colhido pMa votar despezas de tão a<':CMSMnt.ir que a.penas fa11ou-l'.l'.le dirigi-~e n.o 
alb imporlancia. presidente da p'-ovinciii para que egte }nfor-

Bem longe disso, e" époc:i. om r1no essa. p1'0 masse sobre os factos a qu.c o nol:>re depu.tado 
posta de eretlito foi :-.presentada o demonstra, alludkt. 
o lll<JÍS amplo o dem,1·ado ox~ine sobre esta.s Eírectivamente o prC!lid~nte da_ proyinciu. re
despe:i;as, teve log:.1r n;i. ca.rn:J.ra. dos deputados e sponde:i.-me que os meJ1_cos :t.l.h oxi~tea~e3 e 
no senado. contrakldos J?ªZ-~ o setviço extraordm.1r10 de · 
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soccorros às popt~lações ti:•gellad:is peh ()pi- que ô :lppro,·ar :is despczas j :i foi tas, lego.l i 
demi:•. percebia111 as graLifica.~,;)es •iue S. Ex. z:d-ns. 
indicou, que essas gratificações, são as •.111e de · n ~n- Rl'loo1.p:10 D.\~T-<s (ministm do impe
uso te::i-se estabelecido; qu_e entretanto teu1 l'e- ,.;0 ):-l'"rclvo·::ic i'. Ex., pa,-ece-me que esse 
duzi~o já o numero do::; medico~, diminuido '!~ :• r"~M~') 1la,; cont:is p i! ·tenc.~ ao t!iesouro .e ás 
vencimentos de outros o contllllta,·;i a vron- , th~a: 1111•:11•ias, l\O füneeionalismo. 
denci:i.r no intuito de que de todo cessass<i n ' , . . , ,. ~ .. . . _ , .. 
despeza ou quo\lldO menos o o~cesso que por- 1 . O ::; · .-\;rn.uo... l z.,r;Enb na[), lJe. ten.ce 

t 'l · 1·,, • -e \ a c111n:u•:t. ,\ c:rnJara posoue uuia comims-ven Ura laJa nas gra luCwÇO S. • d , . .• ,. 
De posse deste tele!!'ramui1\ do l:l.'esidente d:1 suo 0 e inta$, ª vat~ar:i- ,appro ª e c:leve 

Provincia de Santa. Cathariua que antehon Le.11 : app:·n,·ar pela Const~t~tç!.l.o _as. contas da 
b. de" e re; · · l • -0 ' clospez:1 cft! t.oda " admm1st1·aça~; e sen dovar 

reficc di,inancoll1~".Parataods c
0

,·ªns"i.'º ~"0'leJer10
1 ,] .i.u1·ir c .·editos. ao g·o,·erno. vot~r os. orçamento~ 

a m e se l:nrem os • e. e n~ec11 n > · d •t d t b d 
que po5sam int~:·esso.r :i redaiuaçao do s. E~ - 1 e r ecet 11. e cspez'1,Como e ;i.:n_ ~1n o e tom:t L" 
e habilitem- me a complet:tr as providenci~~~ conla~ ao g[)verno pGh sua gestã.?. . 
que 01caso reclamar. (Mu.ito bem.) . '.1 Stt RO!JOLPHO DA::-;TAS (mm1stro rlo 1mpe-

• . 1'1 ;1):-l<t.o e out.r:l cousa.(lla outos apartes.) 
os~·. A.u~i.:ade Figu~ira :i._g~a- o $11. A:-:ORADE FtGOElRA do que é que tra

decend_o a promptidao com q!-le 0 nol>re 111 in1s- t:i. ,nos h 1je, s :nao de con:as. quando se trata de 
t1·0 do 1mper•o.11r~urou, saudfa.ze~_ º~"~-e.~:~- despez:i.~ j :i feitas ? Pois não c;incorda o nobre 
pulos, sente dm:ir a S. Ex. qne ta.e .. ~ .-p1tc:J.~ • 11 s 1ui nistro :1ue hoj e Yamos le<!'alisar o que está. 
n:<o o poderam demo,·er do propos11.0 cm <1'1e fei to ! <> 
ainda. se conserva de negar 6eu Yoto a prop11sl:1 
em discussão, elllquan to não for e>clarecido. O ~1\. RoolJLl'ltO DA;-;TA!i (m i;iistro do im-

0 nobre 'ministro pretend~ que nã\) rei;i.t :i pci·io): - Sen1 duvida. 
camar a mai~ do que legalisa~ desj'.IC•za j'\ fe ita : ,.> S11. :\ x nnADE FrGUE!R.\ : - Pois o que é 
que os credítos de que se trata e outro> nbertns lef:"'lis .r ron~s senão aµprova.L-as i Póde-ae 
pelo governo pa~a. acudir às despe:GaB cou1 o cunte8l11 1· po:· ventura a. competeD.cia do poder 
11agel!o da sêe-0a do no1·te so.l'reram cm tempo h•gi~lt1!ivo para tom:i.1• cout.D.s ao poder execu
longa discussão, quel' na camara, <r1er D•> ~e- ti"() ·1 
nado ; que. portanto.taes croc!itos fo~am \'Olad<>~ 0 S!I. ; ~l)DOJ.PHO Da:-;TAS (ministro 
com pten9 conhecimento do caus' e nKa c11m 
1mrpreza, conforme se affigurou ao onda:·. 1 . .:i·iri\ : - bs<i n:lo ; \' · E>\. bem vê 

Ora., e exaci.amente a. ditferança ent·e cr e<li - 8'1 '1 capa1. c!.~ f:l.1.ol-0. 

do im
que. não 

tos abertos para occoi·rer :i despel.a a approY:i1· O ~a. ,\:-;u1HoE F1GuE11u: - C<rntesta o 
jli. despezas feitas, o que lhe ;'az he:>itar e111 \'O- IJl)bl'e .:niaiatro -perg-unta o orador- que, uma 
tar pelo credito, . \ºCZ foit:.• a~ despez.1s corno for,1111 com creditos 

P rimitivamente abrit1-sa ao gove~no 1:r 0c!itn :dicrto' peló g1ivorno. a 1F1ssa missão hoje não 
para ocerirrer a despe7..as que n :io es<ava111 :.inna é uJllis :iu turi1.ar des?Szas a fai.er e sim ap
feitaa. mas ue se d •Viam realizar: ho" e. o·é1:1 ro":ir 1les•>1l7.:Ls foi tas~ S1 não ontest as 
de que se tra.t.'\ • . Trata-se de legalizar despezas duas proposições. não püde contestllr a . con· 
jâ.feitas. clu~:·10 •1uo .lellas infere o O<"i\do·, isto é. que a 

bra, a carnara não prjde legaÜ/.ar estas des- discusi:lo 1111e te\'C! logar em outros annos no 
peza.s sem instituir um juizv sobre•\ sua mo- son.ldo não se refaria, nem s•) podia ;-efe ·ir. ao 
l'al idade. objocl.O •1ne hoje nos <;ccupa, a necessid:lde da. 

No primeiro caso tra.la.va-se de abrir c~edit·) p ·estaç:io d;! con tas. 
para. occorre~ a duspezas: no segundo tra ta-se O n11b~c 111inistro "ccrescentou por ul timo que 
de a.pprov:i.r cont•s de despezas j:i feite.i; por cr- et·:~ tl ~;;'<H• LCl :i.p,,rovar est"" contas. legalizar as 
dem dl) governo e por seus agentes. despezas fe i t;i.s, e que. por isso, pedia a camara 

Essa distincçao é exactii.mente o que deYe dos ~rs. deputados, como qualquer dos seus 
excitar todo o escrupulo da cam .ra. memb ·os. reserva.r o pleno conhec imento dos 

Djsse o nobre mi:ü~tro que Laes deaper.as (o- <foccm•;ntos e "yndicanci3s ralath•,1s a taes 
ram objecto de debate lar~o nas d nas caina.ru ~. Jes;ie7.as sem prejuizo da votação do pr~jacto, 
S. Ex. ha de permittir-lhe que ~antoste u. que ao~ oceupa. 
enctidão de semelhante propo3ição. E' claro Ltlle, desde que a ca.mara. YOte as 

Na camara discutiram-se é verdade ,-ai·i:i.s despezas, o credito de que se trata. sera inutil 
questões ~e1"tiv-...s.ar: flagello da sêcc;i. ~ .. ;; pr;;- lo~o e q 1:i.l<1ue • ex~m~ a respei~o das <espezas 
vincias do norte : discutira m-se os cred1tos ;:ie- com o fiegelln da secc:.>. nas pron nc1as do norte; 
.didos para occ"r~erem a es~as despe zas e fn-1 só terá um interesse m_er~me nle archeo~~gi90 
clash·emen1e aquel··e de <1uo hoje Ee occupa a pa r:i. nquelle que ·queira escrever :i. historia 
ca.mllra ; mas esta discussão foi trida generic;i 

1 

d-:ssa~ desgraças· 
sobr e as causa,,; cio fl~i?ello, sobre a natu.-e-La O $n. RonC>t.PHO D.\r<:TAS (min'sti·o do im-
das deapez:i.s que se ta m fazer, ou se oetavll m peri o):-~ii.o, senhor_ 
fa.zendo, soke a administração na. dist:"ib•t i ~ito 'I ~ . · 
de soccorrns pul>lic<)S. s·,bre as est:-acias dec:e- O_~~: :\;-<1>11.~DE FiGu11:1nA desde yue o corpo 
tadas como meio m:~is efficaz de opllrar C6sei; le~is :1,1\'o app~~e a.s co~tas, \egah se · :ui des
soccorros, «mfim. sobre tod:i.s a·, questoos rela- 1 pt! .. ::ts, o qua mais tem a -aier -
tivas i secc:1, rne11os sobre o ponto <1tle hoje O Sn. f\oooLPHô DANTAS (ministra rl.o im
nos interessa e nos occup'.l q~alueiva.mentq, 111e;·io) : - Fica salvo o direito de promover de--
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pois a respons" bilídade dos que estivere;n em O orador weo.cionou, ao fa.ll:\r pela primeira 
falta·_ 1 vez, ~ uc ~ g-overn ; ti ~h~ ma.nd.l.do p1·oceder :i. 

. ~ Sn. A;--nn.\DE FtGUznu at~ essa r esp3ns3.- 1 synd1c,.nc1as llA-~ provt_nc1'!'5 do-nor.to ; ~ssu~ 
b1hdade. diz o orado~, dosapp:1rece de,;de ciue o ·e. .. dtado de~s •s p:1rne1ra.s syndki.nc1as: o 
as contas eBt:1o appro\:a1fa~ · (N<r.o. a.p9 :ados.) u.m .·elatort·> feito por um ~eloso emprega.d'> do 
De,:;de .-1ue o c,)rp .> le_g-1sb!1vo apprnv e a~ rle•- theiwuro por ordem do m inistro d~ fazenda. 
}.lezas foi ta~. não pó:\ e torn1r. respon5::wel a zen te J_a declarou que o:n co~seq ~ene111. d~sse rela~ 
al~urn que tenha intervindo na clistttbuição dos torio alg1tm~~ .P ·ov.1dencme t~nharn s ido toma
soccar1•ros p11blic is. (Apa.1·tcs.) das pelo nunisteno de entao ; rnas ta.ai.ocin 

Essa responsabilidade j~ hoje ce'5sou n r e- v.i;crc_scentou, e a ca1n" rii. teve dt&l:ô pleno co
speito dos _funccionarios publ icos, pm'<(ll"1 ta.es nnect:~en to, que ~ ~ove:no n_ão so~ente m:i.n
despczas l1ver;<m log:..1· h" nnno.;, e a. respon- dou p .oc der a essas S}'ll~:canc1as por um 
s:•bilidade dos funccionarios pablicos pre.scre"e eu.•p r~i;ado do th~souro.coino ~nstitu~u urna com
em um prazo rnuit.o c1i rto. · 1~1ss>10 p.wn _proceder a um inquer1to a. seme-

Em todo caso á acçiio parl 1rnentar só inte- lnante res_pe1~ . . 
ressa esclarecer se ant.es d:i. \'Ot ,~·1o; tlepois de . Oca,_ ate l1q1e .º tr•ba[h,1 dessa. comm1ssilo de 
voL,tda a medida, podet•á haver n interesse da 1n·1uento nã~ fot a.pres;ntado "º . governo, ~e
cr!Li.c.a.. m:is niio o int~"ese 1i supremo da offe- g-~ndo co~sl.n .!lo.o:ador. A coinmissão ~e con-
cüvidadc do voto. ta, dest 1 camar:1 n:i turalmento reclalllara do go-

' . \'orno esse trabalho ou as inforiuações, q_ue em 
O ~n. H.ooRtr.uts Ju:-.·ca d.a um aparte. virtude delle o gol'crn<) possa prestar ao corpo 
U SR. :l:1n:tAoE F muE1R.\: - Não c.onfun- legislath•o. .Alem disto o gover no tem relato

d~mos as cont1is de exa~tores d:. fuenda pu- 1·io1; de outros em.pr egados do thesouro e de 
~lic:1. c,11n 1\-~ ~ollt-'s cujo e:t.amo e app~·ovação thesourarias, pelos quaes mi\ndou syndicar das 
rnc .1rnbe :t c•tlll:\NI.. despez:;s que cJJrti:tm com ~ste servi ç-0 . Póde 

o SI\. RooaIGUE!i Juxro:t cl:i outro ap'.lrte fo~necel-oe à co1umissii? de con:a.s, e esta no 
. seu p .treccir esclarecer a camara. sobre as des-

0 Sa. A;.;01uOE Fm1JE!R.\ diz que nem se pcz:L->. cuja le~lida.da temos de decretar. 
trat>i ~is•ll , não se trata dessas conL"S que de,·em lnúsfü1do, portanto, nas observ:i.ções que fez 
ter sitio _preata.das, ou quo o serii?~ ca.~o 11~0 ~a primeír.,_ vez q~e fall•m. o ora.dor V"\Í enviar 
te!lhan1 .<ido; lrat:i-se da respon.~a.b1 !id :de cri- a mesa mn rcque : uncnto, afim de qne :i. emen<:l.a. 
nnnal por m:1lvet'S'.l.~.õe,; ve ·iftca.d11s p:1r occasiilo sej11 e nviada à co1ntni$sio de cont<tS, para que 
de de<p':l'.!lS co:no [l.f)U<lllas de que nos oc- esta. tenclo conjnnct.:unente e •11 v ista os outros 
cup.oimos. . . . docret :s <lo _gov<irno abrindo credito para o 

Esta responsab!hda~e tem e:ess.~do "- respeito me~mo fü11, m tel'pllnha. o seu parecer. Será 
de_ IOd.os os !u nc!!iona_rtos pub~tcos; quer :1. res- mats regnl:Lr que app~ovemos por um só aeto 
peito de f.1ncc1on.•ri'ls pllblicos, quer a res- l;odas as despcz:.s que se verificarem com a. 
peito da.'luelles que o n5.o seja.nt, a ~e•peito de sêcca. do nor te. do qne approv:irmos este agora, 
~imples pn\· tkul:tres. drsde que o cnrpo leg-is- qu.e ap -.aas abreu ,, crdito pa~a. uma ditre
l:ttivo app~Ol\'I a.s despezas. :is legalisa. n cess.'\ rn nç:i 1\e C1 >ll~\ sem entretanto approvar o~ cre
todo o interesse, tod i li CO:U]letencb. dit·Js do governo, abertos s<>i> sua respon~abili-

O SR. i~ooA.rGUl!S Juz>:on:- Não cornp~e i en o _·. .. ·;. "'isheiva. dei-
absolu.tamento; pelo facto da :i.pilrovação do ~ando am_da d~- .ur:t dous ou tres e~ ti.os a r-
credito t?s p;>Sterto1•menle, u:n !los 'luaes dala de Feve-

. reiro de '1881, ~a!"a pagar o saldo das contas s 
O Stt. ANDR.\DE F1n uEtR.1. esi;a re'!.poas:>.- füv•i r dl} F!';i.ncrsco Fig11eiredo. 

liilidade ia cassou complet!IJ'.llente, pois que · 
ella dove"ser iiitenta.da no :rnn,1 e dia ; e es.>as . Diz que este credi to carece ser tipprovado 
dcspe~:i.s th·eram iog-ar ha 4 ou 5 a nnos . pela car11Ma., e que o nobre ex-minietro do 

As explicações do nobre ministro, bem longe i ·n;1erio pediu ins ta ntGroen te quo a camai'a 
de provarem a necessid:\de de uma approvação o a.pprovas~e. Pois bem, diz o or <dor, vamos 
imiuedi:\ta desta emen1'\. estão nos aconsG- tra.t,1r do exa1ninar conj 1ncta.1uon~e t.odoe estes 
lliautlo q ue ·adiemos. s. Ex. disse: « .\s des creditas e form:w u 111 credito sô. por\ue as 
peza~ est:io t.uda.s feitas, tr!lta-se apenas de le- despet.n~ esteio feitiis, e o que resta t>je é 

leg ,[is~ •· estas desrrnz:i~, p rocurando co nhecer 
g-alízal-a~. ~ si a adminíst.aç,lo foi b:i.stante. c1ente se~·éra 

Pois bem; a.ssim coruo se tam esper::id l) desde em e~i'\'ir contas elos r=sponsa~·eis q>le as d~ 
o anno de i ili9. em que o cred ito f?i pedi.Jo, ,.-i,,.m p:estar. 
e •percmos m,;. al1:ru11• "'ª 'es, mais a l ... uns . . . 
~ ~~ ~ ~ _.,,. " Convém q\16 e uma novid..tde en;:-1r- se nesta 

di:i.s, a.té que a commissào ·de r.ontas d"sta cas:i. cai;a um parecer 1h sua. com1ni:1Sào dé contas, 
im1titua um e'!:une não sô sobre estes decl'('.)tos 

d ~ ru .s jul~ t.ambem SÍD.!,"1t\1tr o caso de que se 
do ;cm~rno que, r epe:e. a in • nti.o oraiu :\ppro- tr<\eo: noquc não sómente for-.i.m expedidos ·va
\~1dos . m1ts tnmb~m ª respeito de nutres que ri•1s decratos, nã<1 estrn lo o co;-po legislativo 
11:10 se ach:i.m aqui menci >n:\dn~: h:\ não menos re •rnidn. coino aluda pn;•que, depois de reunido, 
de d!>iB ou tres que nã:> estito <\qui 'u:ic luido>. não se obteve as-provaçã) de taes de'c:etos. · 

Vamos, por consequencia, enviar a questií.o 
à. com111i~s:1 1 de !'.llnt:ls, a qnal. estudaa.d 1 nã o Pode. portanto. á r""mara que acolha o seu 
sõ estes dccreto11. co:uo outro~ enviados polo re:1aen me1Ho. por-:1ul' ella t.ambem ca rece de 
governo, eiigiri os esclal-eciwcatos que o go- ser e!õcb.re·;id.• pa -a dar uai voto c:inaciencioso. 
verno de\·e possuit'. (Muito /Jem, : muito bem. ) 
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Vem â me~a., ó lido, :i.poiado e posto em dis
_cussão o seguinte requerimento: 

Sej:i. enviada. à commissão de eont.as, afim de 
interpôr parecer, conjunctamente sobre Lodos 
os decrotos do governo ~ bril1do creditas p:m• 
de5per.as com o tlagello da secca nas provincias 
do Nol'le.-A. Fít1ueirr.. 

A$sÍm, crê o orad~r que a ~amara pr ocederá 
COT!l toda a T•l't1denc1a, regc1t;mdo o re') tteri
meuto do nobre deput.."\clo, e ·vot:muo a emondl\ 
do senado, que supprime o art. 2• do projecto 
rem~tlldo desta <'!Un:tra !'º: superiluo. 

O Sr. Lou.:n.·enço de All:>~~
c;iu.~r<i,ue: - A ques~ão, S1" presidente, 

O Sr. Caudido de OliYeira a ·e multo sunp~es: a c:un:i.ra votou a proposta do 
seu ve• o requerimento dg nobi·e doput.aclo, im- goi·crno pe<!mi.lo nutoriznção para despGnder 
portan~o o adiamento da discussão n:1o pôde c;rt:>, qu:ull1a com a sêcca rl:i.s provincias do 
ser aceito. Nol'tc ; e o sen:ido ;i.pprovou essa propos tti,, 

Convém que t.I caSl refticta que se trata emendando-:i. 
apenas da discussão das eroendiJ.s do senado. o Por~unto: que valor pód~ ter hoje o voto da 
projecto primitivo, que abriu crcdilo ao ·go- camar:i. dcs deputad .s adopt.a:ndo a· emenda. do 
verno, esl.á. vot:ldo· em ambas as casas do p~r- senado? Sorà a.utoriza1· o governo a fuier as 
fa~e~to ,; apt:n~s o riuc "."ªi a camara hoje c!esp~zns? Do certo que não, meus senhore!J, 
decldtr e - s1 e ou niio ace1tavel a emenda do (apotmlos), porqu_o ellas j;i est;io foitas, e o 
sGn3.do quo supprime 0 art. 2o do projccto re- que fal t:a apenas e lcgali:zal-as. 
mettido pela camara dos deputados. !l~a~ o que Y<lm a ser lcga.lizardospozas? Serã 

Ora, 8Cndo a&sim, não tendo a cmunra ele hab_1htar o thesour~ a escril_)tursl-as 1 Não; Je
a.brir nova discussão sobre a concossiio do crc- ga.~izar desp!l7.:1S e approval-as. R.:i.zão tem, 
dito que ambas as casas do parlamento S'.llori- _pois •. o nobre <loput:i.do pela p1·ovincia do Ril) ele 
zaram e legalizaram, 0 adiamento, além ele sor Janeiro : o voto de~te credito sü toria hoje um 
indefinido, po1·que ·O nobre dcp11tado não marc:i. alc~nce- a aprovação das de;;peZl\S taitas COm 
o prazo,<l portanto, não está. de harinoni:t com 0• ª secca do Ceará e outras provincfas do norte. 
regimento qac traça a marcha para as dis- ~utori?.~r o governo :t fu.zer despezas de ha 
cussões das emendas do senado, qt1e têm uma muito reah iadn.s, fôra um. contra-senso. (r1poia
unica discussão, a. emendll do senado sendo do:;.) E não sómente estão feitas essas des
rejeitada, dá-s&·o :i.diamento forçado. ( Contes- pez::.s, como itté escl'ipt1iradas o balancea.das. 
taçiío do Si-. Andrade Figueita.) Suppondo, entretanto. S1·. presidente, que a. 

O uobrc deputado rellicta-, diz o orador. Re- cl!.mara votasse a emenda do senado, ficaria 
geitad:i. ª· emenda ao projecto, estó. perfeita- · · n ·1 ·a h 
mente ~diada. par:i. o etfcito constitucional de P"l' 1sso in t ll o o onrado deputado pelo Rio 
na seguinte sessão ou em qua l"uer outro. oc: de Jnneiro do apreciar as despezas da sêeca? 

. ~ Penso q11e não (<1poiadas) ; a camara Yotarin. 
cas1ào u~ depu_tado_ qualque1· pedir que a. ca- v.pen!'s uma auto~ização, seu voto não poderia 
mara decida, e1, nao obstante a r~jcição da <:; •. r1;or ter outro alcance . Mas tal nutorfaa
eménda, o projecto é de interesao publico paro ção e j:~ desnecess:irfa, seria um contra-senso· 
provoc:ir ªfusão. po:: isto nüo a concedo. '. 

E' . o que tem de acontece: no caso pre-
sente. Mau empenho é mostrar ao nol.ire deput:ido 

Sen.do a!;Sirn, o que quer dizer o requeL·imcnto e a todos os que tem füll:i.<lo com insistencia das 
de adiamento do nobre deputado? Nilo ha fur.ir despez<IS co:n a sêe~:i. (o não cens11ro antes con. 
do dilemma; ou é aceitavef :i. emenda do sen:i~o, sidero dignos de louvor to:!os aqnell~s que pro
c. nesse _ caso a camara. deve Yot.al-a, ou cur:im conhecer de que modo foram despendi<las 
s1 a ca.mar:i. entende que ess:i. emenda. é diS- tão .elava_dns q unutias ((<poiados) ; me u empe
pensavel e a regeita, 0 adfamento vem forço&'l- nho,_ l'ep1to, e 1nostrar que tambem desejo que 
mente . · . · se d1s7uta.m ossas despezas,- tanto mo.is quanto 

Mas voltar o projecto à. corumissão, afün de a maior parte dellas foi re:llii')da corno h:i. 
abrir-se de novo discussão sobre a summa delle, pot!co_disse, du_raute a admiuistr:ição'.do minis
qne é a approvação dos ercditos, é 0 que Jl'ào teno_o de Janeiro.- ,Ora,_ tend<J eu ·apoiado sem 
comprehende, e não s:tbe si a caniara 0 pôde res tncção esse ru1n1slerio, quero ter :i. parte de 
constitucionalmente fazer. responsabilidade q Uíl me possa caber, c:i.so se 

. O que pretende o nobre deputado com essa prove que nao houve zelo nem economia no des
noro e:s::i.me 1 Pretende novos estudos IlOV(IS pendio dos dinhcil'Os publicos. (Apoiados.) 
eita.mcs doa creditos nbertos e conc~didos 1 Senhores, pensam como e"u outros dopul!l.dos; 
Esse estudo em relação aos c1·editos alJert-0s e aqui est:i, por e.:emplo, o rllg·no r epresent:1nte 
hoje impossivel, porquanto. por deliberD.çiio por Pern:i.lllbuco quo• prísidiu durfl.nte a sêcc:> 
da c11mara e do senado, estão a ppro,•ados· basta a provinda da Parahyba. S . Ex. deseja tnm
apena.s legalizal-os. (Apartes. ) ' "kem discussão nmpla das tlespeza.s feitas c-0m 

Quanto á agglomera<>-ilo deste projecto <:am. os soccorros publicas . 
outros -medidas posteriores é 0 que não com- O Sa. Ui.vssEs Vr.tN:-<:, : -Ap()i:t<lo. 
prehende que se possa fazer. Si h~ outras des- O SR. LounE~ço DE ALBUQU:ERQUE :...-Essa 
p~zas_ a paga:_- Tenham novos ped1do3 da cre- e~am?, o querem i;:uahnentc todos aquelles 
~1tos, .mas nao se comprehandam fltn um pro-1 qua ttYe r:1m a desg-rJ.ça, ou ante~. a fortuna d~ 
Jecto, Já appr~va~o em ambas as ~·1sns do par- 1 dar uma pr.01·a de grande patriotismo a.c1 '.ei
la:nento, ~ m:11s e salta;mos p@r .c1i:n~ dos tra- j tando a pres1denL·b dll,S províncias _fingelladas 
m1tes regimentaes e ate d:i. eonst1tUlçao. irnb. sêc<:.a. . 



c!mara aos DepLlaOos - lm"esso em 29/0112015 15:09· Página 17 ae 19 

Sessii.o em 25 de Maio de 1882 105 

Si este c•edito, Sr. p1·c~i<\Qnf:c, d"rrn i1: 1.:int0 0~' , ; ~l"'ll':•do tJ ,,p•lLnrlo º"'; cit:i:,,( :10 or:1dQ~ 
te 11_1po J!:-t fP'!Cl'e lrn··a 1l•J s·;n ·J\o~ . ~ewui...u- ~ ,·~ t:': r1.1 1 11 .. u.· . ~ . ·L.:-:':.> · ' <} rc:-:1 '•k!llu 1·1· p:'r)~uLa a 
lna.1~ do ,\cus annos~ •; C\'t <le1Hc c111c n:'T·.> \' r ~:. ; c~i! : .• tt l~ 1111·.<1 1~ 1 1 J:t cc..1111 ~!if-i.::;So <fa. cas .. ~ ii res!leitô 
~bre Ji;:..J:o:·jtt ur~on~jssima. _ (apoit.utos)., e n:iu j <1o ti!tViJ<L ·r·::. . t0,1h;~ fnrçn:>mne.~·". ~la Sf:.l: ~P-: 
e mmto. que csp~rc a~'(>i' t k1 <lias: .um :aez 0·1 , pt'Onid;i 0·1 -'<!,J Cl!''~"' : P.~lo c:in t:·:'l r"'• o c1ue e 
dous ate que o g'O\'"Crno. t:emclta a cumara as 1 c;prc~so tlo re~Hi.cuto e •JU•! cm t:;do o qual
conl:'.1s e documen.t.os soh1:1!ados. quer cs:.ado .:ic. cousa, a camara póde ou,·ir 

Nao descubro rncanvemantc em. que~ ca- qna!que1• comm•~s:1o pcrrn:rnento, p<ido nomear 
mnra só npprore despC7.l1S com perfcLto conhe- uma commissiio especial intei-na ou e:tterna 
cimento <le c:-.us:i, :i vista de inform:i.çues exa:. pu<lc procedei· r1 in(jUCL'itos, afim de não dar o 
ctas; deploravel, porem, ser i:i. que a prccipi- •cn voto il<efinith·a, r.pp1•0,·ando 011 rcjeitand•, 
tação autot·iz:issa o 1•ublico n snspeit;,r '111e mcsmo em'lndas do s· 11,,do, sera est.-.r pcrfeita
não houve l>ast.'lnte escrupulo e fLscalizaç;io no 1i;en <~ e&cb rcci•I:\. Isto é que e a r.ssGnci.!~ do 
serviço do ~'> corros. rt'.i:imen parl:.111ent:ir; é p;1:·:: istr, q110 ;,1; f:t-

l\:ão p nS$0 consenti!', s ~ . pt•,•sidetllC, ·,pl<' 1.Clll OS l'C;!Ünonlos : Ó IJ~f:I CscbrMer D con
sohre mu ministerio l ilJeral p:,ire CSõit suspeita , 1 s':i~ncia d:i c~in-.ra e llão para :i.lm .'al-u.s neru 
e é este o principal niotn-o que rne induz a para soq1re!tende!' votos. 
vol:1r pelo requerim.,n to i!o li1inrn.1lo deputado ,\Ín(h o nobre deputitdo por :Minas accrcs
pela província do Rio do J:inoiro. (Jiirito bem, c•:u t~m po!' ul timo que el!ta emeud<J,, uma vez 
muito b1im .) ndia.d>1. , impor t:i.1·a ficar rejeitada. O ora1lor não 

O Sr • • 4..udrade Fi,~;uelr.a, not.-. 
que o nobre rleputadll por Zllinas •1ue cst:l ncos
tun1n.do tt i·epresenttn~ o gover no nu c;.un:;i..ra., ao 
menos em tudo •,1ue rcsi'11lta ao abafamento d~s 
díscllssõcs, enl13nde que o se111•eqrre1·imenw n~o 
é c:i.bivel cm face d 11 regi mento. 

As r azücs em que S. Ex. s~ fnnd<J ' s:<o :is 
seguintes : que t:·ata-se da dis<'ussã ' de uma 
emenda do senado t' mn p:•qjecto <la cam.cra 
c"nvortellllo uma proposta de c1· r)dito :io 1;0-
vcmo; que cst:1 discussão 1rnic:• não podia s•1r 
adiada : ' iue a. t•cme;;s~ ~ com1uisst"' imporl:i 
o :idiamente; qrre além tfüso o r c11uerinümto 
não lÜtiÍk'\ ten1po c01110 devia. " r1uc e; •ruo con· 
sequenci a. só bcuronc >i. can1m·:1 !!.pprorm· ou 
rejeit"r a cmcn<l:i. do senado. 

C<l.da. uma •lestas propO>içc:llS do no\Jre depu
tado, é urn:1 heresia cm Cace tlo reg-im()nto . 

Onde achou S . Ex. qnc a e .. 1en<la do sen~do 
só tendo' Ulll•• discl)ssilo não o susceptivel de 
adiament<l ~ 

s:1be1 onrle o nobre depntado descobriu isto. 

O Sr .. CA:>lllDO n E Ouvi;m.i. ollsc~va qne e 
'! "~~isso, fo i qno rcjeitnr a emenda importava 
~di~l' o 1n·0Jecto, 

O Sn.. A:-:nRADE F1G1JE!R.\ respondondo a este 
:t::i;tt·te. dit. <JH0 :ro nobre <leputAdo per l\Iiua:. 
p~rcce 'lue cllc or:J.dor, qne julg-a uace.-s:Lrio o 
eX!u11e po:· pal'Le fia commissiio de cont:u. podia 
limitar-se a deixai· rej9i t."lr o. emen<la, pot· <1ue, 
no cnso de cll:i. •~r rejcltad:i. olltlnha o adia-
11101210 'l"'~ Linh:>. em ,-'ist,"l. Oz-:i. o orndoi• con
ti11,.tn " insisti!' cm cousidemr este pcrlido de 
Ol'd umcx;1ct:ir:t~tltc p:wa evh;\r a continge ncia 
de >cr a awenda :•ppL"Ornda sem r1\rn seja pos
si-:cl ouYir :.s informações que :i. Mmmissi'le. de 
1:0 11 ~~s p•"dc rlnr a caruar:i.. Pel'ta:lto não póde 
ac<:'t:i.r o c)ns~lho, nue Ih () <~ú o 11,,!J•e dep•dndo 
p'>r :\lil'l.!ls, C:e espor~r tr~nr1uill0 pda sorte da 
Cl1J C1'!.d~1.. 

1 > 1•c4ueri:nento do or;vlo1· u:1v tem ~ar ~m 
:i1l.i::uu1y11 tO.':', 1u:l.s o.i;t'L rccer n. su:l. i':nnsc1en(':1a., 

· e s '1J ·e tn,.lo c·scfo.J"Cl!cr a consci 1~ 11(·ia. 1mhlfr:.a, Onde é, 11ue encontrou que os proJcctos ' lue 
sô tein 11wa discuss:io n iio possam sei· adiado3 ? •1L1e bew o pt·Gr is.-i o;er noste assumpto. 
Ao coutr.trio ; pelo fac to de um pt·o_iectn sô ter · O no\Jro deput:J.cb p:or Min ~s acha-se, porém, 
u 11i:i di~crus.'ío é que o adiau10nto pôde ser m:1is e1r~ ~:f!!-'llO \,\1a11~u ~t~j;piíe que a ~:.,eoda ~cnd.o 
necess.trio para iiro1·ocm· maior estudo e 1u:.ioi• 1 re-_pit;·<h fic:i. den n1tn-ll'1wn.«; a<h '"~~ · O regi-

• mcnto da r:,!ll•U'~\ é u111 r·eg1;ncntc 1ntcrno que 
ex:une • . . . rr.~ub os tr:i.halhos cht C•tiu <i.ra ; e · ~11and(J C>SO 

Outra pr?pOS[Ç:t? contm IJ r~gimento, e <(UC 1 r,,,~it11 ,_,nto intorno d•! t1•rmi11:1 (tO'l :.s C•Llen<lus 
\\ remess:.1 :t com1mss·:o p:i.r•a mstlttm' P'' re <:i~r. rio · senado. ,mn:• ·:e:< :·ejei t.-.das. se c~nsidere 
sobre :1 c111e11d:t é mR it~i:tm•)Ut~- e. corno t:~1 . 1 ;1clbdo •> prvject.>. o rei i1uento ' irnita-se a itn• 
careçu <l~ tcu_ipo det.erro1uado. ~"º ,h:i. no regi-

1 

p•:i~ "'" pre~<' i to :ic«L'ca. <los trab:ilhos da c:i.a1:tra.. 
me nta tl1s;xis1çào ul;,:-rrtn<\ (tU& eq:npar c :i. re- Poi·cm ta surg <> 0 rezimeuto cow.111um que tr:i ta 
t\l G5$'\ de Um project~ 3. lt !1l:l. cozn.n~is.;;ão _p:: rl\ exact:tlllCHtr: (foSIO aSStuUpto ; e C~SC_rc9imenlO 
dar y:i.,recer, ao ad1ament0 d:i. d1sc.rs~ao do 1 ~omm. m. de ~?c<ii·olo ~om. :i constL~u1ç>lo do 
pr~1ecto. impür·w. dote ·1mu:1 •:•1e i·eJert:v :i nm.t c111enda 

Xiio send~ n<fümwnto a moç~o ([Ue pro1loi o ! de uma d:t~ c ci, rn:t;r~;; , e o caso d ~ rc,11w_re:· a 
orador. e manifesto que n fin e>tava sujl)it~ :i , fosiio ;cfuu de dec1d1r-se. d:\ sorte do pro.iect~
condiçf.o ele design:ição do lomrio ecrto, nei~ e:'' l ~'ort.0 nto. em face d~. regu:e nlo c1;.,1mtun, uao 
possível que se indicasse tempo :i co:na11ssao . e Lalllbcin c~ac\:1 n nmrn~_çao do no·ire deputado 
de contas que antes de dai· parecer tom de 1 por )Iin:i.s de i:j1le, rcJ~trnd:i, a emeu<l.:.., fica. 
pl'oceder ; long?s estudos e couferen~i~s co~1 o :1d :~do o praject.o . 
govcrn'> ~respei to do resllltaU.o das àrl1,.:-ene1n;5 \ Em con~ln s1io,entendo qiie cndn t:ma da.~pro
por elle emprog:i.du.s par~ ·conhecer da mo~ah- 1' posi_c:õcsdo h0r1 '.·:1do d~p. utado_p.o: )fina> ,n~o s.: 
dade dt1s dcspczas rla secc:1 do nor le . anut:t:n no rcZ!tuCnlo : au c•m t.rar1 0 n~ d1opost 

A terceira proposição do nobre deputado, é i ~.Õcs ilo rc1-'iwc1:to s:Io aquelh~ ':'"n q~e o ?tll.~ 
que incumbe :i. cama1•:1 nnicarncnte :ipprornr on 1 do:· ar·g-~111enton e que co11dem.1:nn 1n~etra 
rejeitar a emenda do sena.do. l 1ncnLc " iwpu~n:;~:lo que o nol>rc deput:i.t.o pal' 

v. I.-14 
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l\Iinas fez ao pedido,pan quo opro,iecto rnltc ã A lei acrescent:i que o credito fat·ã parte do 
commissiio. Ol'çamento elo cxet'cicio de 18i'J-!SSO, a quo 

Indo votal·-sc, yor ningucnl nrnís pedir a pa· 
fa\'ra,o requerinrnlltO <lo Sr. Andr!tde Figuoi1·a, 
\'eriflca-se não hn:.·cr numera na s:ih. 
Faz-~e a chamada e faltam :\ cll:t os Srs _: 

1fac-Dowel1, Bezerra de ~fonezcs, Cruz, Pl'isco 
Paraiso, Juvencio, Amal'O Beierrn, Manoel 
Carlos, Martim F1·ancisca, lllontan<lon, .Arilonio 
Pinto, Adriano Pimentel, Ratisbona, Pompeu, 
Henrique d'Avib., Barão d<i. Estanci~t, Rodri3·11cs 
Peixoto, Valladão, Generoso i\hrques, lfarão ô.o 
Canindé , SilYa :llfaia , Ildefonso de At•:\ujo, 
Cruz Gouyêa, CJ.stello Branco, B'1lhues, \'az 
de ~bllo, Salustiano. Sinv:i.1. José .Pomvcn, 
Alvat·o Caminha, Jose J\fal'Íano, Coelho üuupos, 
Almeida Olivoir,\, Soa1·es, A- F!eury ,Espindola, 
ThMphilo, Souza Can·alho, Prado Pimentel, 
Ulhôa Cintra, Pareira da Silva, Abelardo de 
Brito, F. Beüsario, Silviano Brandão , Cai~ 
noiro da Cunh~, Passos :Miranda, Gomes ilc 
Cllstt·o, Geminiano, Jo;i.quim Tamres o Ta?'
quinio. 

Reconhecendo-se não b.a1·1H· numero fica 
adiado D requerimento. 

Não ho.vendo quem peçu u palosra., é cn.
ceri·ada a discussão e adiada a vota~.ão. 

Entra em discussão a 1 .. emeuda do pl'Qjecto 
n. 24 B de i881-18il2, credito snpplementar 
ao ministerio da justiça. 

E' e11ce1·1·ada. 

E:atra em discussão a 2• emenda. 

O SJ.·. Andrade Fi.gueira fü 
que trata-se de ma.is uma em<lnda do senado. 
que pelo decurso do tempo da proposta do go
verno se acha naturalmente p:·ejudica<la. 

O governo fez ao corpo legislativo uma in·o
posta pedindo c1·edito a 14 de Outnb1·0 do 1880 
p:lra uma despeza a verificar-se no exercício <k 
1879 a 1880. Ora, este sl:ercicio ri.cha-Kc h:\ 
muito cmc~rrado, liquidado o b:.lancoa.Jo. A c:\
m.ara já. davia hir o balan~o respectivo, que se 
acha prompto, si não houvesse a.lg'1m embaraço 
q~e tem retardado este cumprimento constitu
cional po1· po.rtc do govGrno. 

i·ealmcnto pet·te\lce a despeza. 
Em Yista disto acrndít:;. o orador qllo o mais 

i•egular é rej(iitar-se a emen<l.a, como a camara 
fez lia dias a restieito de u.c1 projecLo identico, 
e enlllo na lei do orçmnenlo approvat·-M este 
:rngmento de despaza par conta. de cn:crcicios 
findas. 

Si :l dc.5pe2a estivesse 1•01· pagar, a roglllar 
~eria :mgmctltar-se ;:i. YerlJa de e:rnrcicios findos 
do :tCLua' e~ercicio com a son1ma precisa p:ira 
es to pag:unenLo, m:'>G nchantlo-se pn.g-a, como sei 
o.chil, o meio regul<ir é a1)proni.rmos a. d6spez:i 
füita na lei do orç:miento ou por uma outra. 
l'esolu~ão. 

C>füo propüe o or:i.dor entenda. porque as 
emend:\s do senado não as a.rhnittem, ,-ippro
vam-se ou rejeitawt-se ; mas aceitarei. qualqufü· 
:1lvit1·e QUô sej:1 l~m1Jrado par;i legalisar a ·des
peza feita. 

Sei·fa,poróm,lllil contrasensoautorizar é go
verno a fazer Msvcza.s que j,i. fot':\m feicn.s. 

Parece, po1·t:into. que o m!lis razoavel o ~-P
prov~cr a despeza no orça1nento o rejeitar-se n. 
c1uend:i. 

O Sr. Sil'vn. 1\-.I~"tf".1.·a (mi;listro da 
jiesLÍ!:a) obserya. que as con.sidomi;ões do nabro 
deputado tGriam couipleta proccdcucia si '\s des
pezas estivGssem todas pagas, ma;, pude affir· 
ma1' a S. Ex.. e :i camara. que alg111uu~ deltas 
«gm~r<l.am :\ "l'J>rO>a\:iio <lesto credito para ~e
rem satisfeitas. Por isso é prociso a autoriza
çilo p:i.r1 oper:.çõcs de crc{lito. 

,\ n los da lc i d c · i880 as d i ri<l!ls não recb
ma<las em tGtnl"l opport uno, er[l,11 p:lf;"-S pela 
\'crba-Eventuacs-; hoje, po!'ém, ~ão p1·ccisos 
ct·cditos p[t!'n paf)'<Ü-as. 

Qu:into ~o :iu~m<rnto de dc~po7.:i r1uc o nohro 
deputado suppõc ter a. cmc11d:i<lo senadr1, not3. 
que tal o.u;;rncn Lo não so clà. A questão é de for~ 
ma. A dospov.a ,:, uma só o dorn-sa considm·:1l-n, 
não pelo exorcicio prorogado, mas polo ct·cdito 
YOt~do. 

Parece-Uie, pois. <1uic us objoc~ues <lo nobre 
clepul.ado noss~ ponto n:to procedem. 

A discussão Jl.ca :idiacb pela hor:t. 

Já. se vê, porl.l\nto, que e uma despo&a que 
naturalmente foi paga e escdptur;lda o, entre
tanto a emenda do senado di~ que est:< <lcspeza 
será feito. por operações de credito. 

A emenda converte em :\cdto do fütlll'O urna O Sr. E:;;crag.,1ollc 'I'aunay, 
acção passada. · obtendo a i:·J.hn~t peh ordem, pede quo seja 

Acredita. o orador que cs9:i. dispoBiçiio passou d:i.dc par:i :i. ordem do di<t seguinto o pr~;ccto 
no senado por mem equivoco, ..-i~to 9,ll!l :\ n. :l.8'1, de i877, a.p1•eseutad'.l pcfa Mmmiss,10 de 
emenda do senado é de 23 de Fe,·erau·o de :issemlil~as provincb.cs, e declarilndo de ne
i882. nhum cffeito algumas disposições de lei Yo-

Jà. era ca~_J do sena.do emendar :i. proposição tad(l,s pelu_ ussc;ubl~:i.. do P:J.;::ina. Trat~-$e do 
da camara., luuitando-se a approvar a despeza uma questão muito sena, por isso que os nego~ 
que jà estava feita. ?iantcs de Par:i.naguà estã@ d:taixo d:i acção 

A proprfa pr~meira ernenila do selladu, pondo i illeg-a~. do ~~e?, que. esse pr~Jecto m,u~n ~us.
em rnz ao pedida do goi·emo a ,-ifra rea.lda , pe~Jc. · Cun.:c~11 •. polt::mto, cpe :i. C<ttna.ia acli
despeza e:ffectuad:i., demonstra ser ella ja co- badJ :i esto • e .. pcllo. 
nh.ecida do corpo leg islativo. O .sn. P_!íJJ:SlDI:::s.'!'€ 'l~diwa. gue tomnr:i em 

Sendo assim, como dizer-se que ClS~ de;;peza. cons1der.içao o pedido d,1 nobre doputatlo. 
serâ feita, quando ella eslava já feita e já e co- O SR. P1rnsrn:c:sTE dá p:ira ordem do dia 25 
nhecida do corpo legülativo Y de J\faío o seguinte: 
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t.·' prm~ i dob,_Ant011io d~ Si<iue~rn., Sinval,. Salus:i~nr>, 
,. 1 ?lfartun Fl'a.ncrsco Fdho, Igit!1Cl0 Mai·trns, 

V~t,n<;~o do rcq1\erimanto do Sr. Andrade l•r- ! Gchú:i. Ci~itr.i, 11.lnciel. Genoroso .l\farq·ieo, Al-
gueu·~.. f l Cl " · 'l "d !> · P \- t ~ d rl ~ ! ( . t -- · rei o wrns, "'oa.rns .• -:. 111c1 n ere1ra. omp011, ·o t1çao " cmen a uo se11au.l p!'OJeC o n. ;:i::> ; \.ff, l) s l · 'l ea· • 1 
B d 18"9) b d't • ouso ennn. e1•ap uco, J> v:q·o mm ia, 
· ,9 ; .

1 s~- re cre 1 ~8 • • • Aina~o Ber.ei-rà, A±ronw Celso Junior, Silva 
-· discns~.w do. prqieeto sohr~ c.rndi~ºS m>. l\fai~. BulMcs, Adrilno Pi1Mutel, Crnz Gou

vcrb:\ - Obr.\s nnhtares do min1s!Cl'l~ <la vêa, Jluriio de C:mimló, Al'isti·les Spinola, Ca
gucrra · mnrgo, B'lri\o da Vilb dn. Bar~a. Castello Bnrn

Continunç.ão d:i. discussão <lo proji;cto n. co, Gomes de Co.stro, Pl'isco Paraizo, Manoel 
24 de 1SS2 (cl'edito ao ministerio da jus- Poi·t<;>lfa., R~dolpho D~nt.:is, Carneiro eh c~nha. 
tíça). Alinciclo. Nog-tieira, Pe·.·ei1•tt da Silvo., José 

·!.~ d[scussão aclidndo a efoição d<\S cam:i.ras Pnmpeu e Rodri1;ucs Peixoto. 
nnmicip:tes e juízes do par.. 

1.a. discu$s:\n do pl'ojecto n. 117 de :1.882, np 
Jll'O\'All rlo n. pcns:1o de GOO:) :w p:ufrc .Jmup1im 
dt1 Sihn Ccsar. · 

1~ discns.~ão d') projedo ti 10:.3, sobro dis
pensa de ex~csso do id'1de "º capilào Julião 
Angnsto de Sorrn. Mal'lins. 

{"' discussiiodo projo~to 11. !84 de :l877,sobrc 
illlpostos proviucíacs. 

2"' pai·te (às 2 hOl"as ou crntes) 

2ª discuss~1o do projccto sobre o or~:1m.ento 
de estrangeiros. 

i~ discuss;1o do prQjccta n. 23 A, sobre a 
cslt•ada. ele fo1To de lhturito. 
1~ lliscl\ssuo do pl'O,jccto n. 42, sobi·c a estrada 

forro de S. Fr<iucbco á poroa~ão do Timbó, na 
prnvíucia cl:i Ba.hia. 

Lev;ui ta-se !\ sessão :is 4 horas cln tarde. 

ACTA. DA 6> SESSÃO lD! 2() DE )!AJO DO í882 

Prc.side;ici't do :Sr·. Ferrefra de Jl ~iwet 

:SU.\DL\!UO. - E~1·t:uu::-.'"'f~:. - H~·iu··rín1011t<i~ 1h1s ~n;. 
Bar:Io do t:~tJimh:; ..\ll'tl1:so Çc\:io Jtiniot, :i.1ac-l.Jo
'\Y1:1l, r1cury~ :itt·uc,:u.:I C::u·lo~, Antonio l'i11to.-Vot.:iç:Co 
tl1) rc~zntJ.J'imc1l(1J do Sr. Aut11·a.1.o Fi~ticÍL·:i., o Qmcu~t~L 
do :'Cll!l1!0 ílO tirojc~lo B. ,'j.;~ Il.-Crn1ljtl'l para a Ycrba. 
e ühras 111i1i\;U\!:-õ • do rni1iislCl'iü 1lc, ;;u~1·ra. !ns .. 
tur;t.o:o:, do:i Sr~. J)111p1c·J~sl!:a1! ;.L Tcl:\oÍr::t. ,\ ITon~~, 
t1 r.t~llll, •_mir~isku J:t j.."Ul!rr;J), A1hlf;11;0 ri~pu.·ira. 1k
')U~L"i1Lllmlu Llo S,-. lhíManso Ju .\raujo.-Hhcurso llo 
Sr .• lfotfa Jíad?talo ( l(! sccrcl:trio. 1 Di'sL'U::s~'j_u ~fo !1ro
J1Jclo H. i:S. l)lgetH'l'o tlo Sr. JgJl:11~io .. \b.J'Lin~.
Ort;a.mcutLJ 1lo lui11ist.el'io ttu O:i-Lr;lngch'os. lrísru:':io:; 

Jos ~r.s. JJaciul o F1·au~o Llc S:'1 ruiiHl:o(ro Ltu.; 1:e
~aci l! ~ Q:iitr:1.11~c!1"0s).-Slt<l<J!ti J,, ~lia 11ar;t '2i 1lc ~Jaio. 

A's H 1101":1.s, foit.'I. :i chnm:tda, :icham-sc 
prc~entcs os S1's. Fcrroim de llfo1u;i,i\I:iLln Ma
chado, fü\Jclro de llfonczcs, J'iasson, \'icil'a dc 
.Andr:i.d0, Carvalho Re7.cndc, J\fa~-Dowell, Lou
renço de .{lbuq11er1p1c, 1~ntonio Pinto, 1\u
austo Flui'\'. .1m·oncío Alrcs, Bezcn;i de :/\le
~<Jr.es, C:i.nt,1o, Atves de Arauj(), l:lyssc$ Vi:rnna, 
Craz, .João C'lelano, Gonçalves de Carrnlho e 
j\font:J.ndo 

Comp'1recer<>m ·depois da chamada os ~rs. 
João Peniflo, Uoorig-u~s Lim:i., Mnuocl C"rlos, 
Tl1c01,hílo, Pr~do Pimentel, Alc.r_>fot•ado. Pc-
1·dLi, l:Wd1·igt1eo .Junior, Jose l\fari:uw •. Rctis
boniL, Bar<Io da Estaucia, Caadido de Olivcir~, 
Henrique; d'Al"ila, Passos }1iran1!.i, Espin-

A's ii ho1·as e 50 minutos, nchaudo-s() pre
,çentas 6D Srs. 1leplltados, o Sr. prcsi<lcnLe abra 
a ~ess:to. 

Cmnparcrcm depois do abc1·la a sessão e ''i1l<1" 
dentro d"' /1or" regiwental, os Si·s. Ca1·los Af
fouso, Mcton, Rcg-o lhrros, Gonçalves Forrci
m, r,n•quinio de Souz:i., Barão do GtHihy. llde· 
fonso de Aran,jo, Henriqu3 l\farqulls, Almeida e 
Olivcim, SilYallfofra, Vaz de Mello e Fctno,ndes 
do Olireira. 

Cempareccm fó1·a d01 I1or,\ regimental os S1·:0. 
Souza Leão, ~fai·tim FrancisCiD, Ferreii-a Via11-
na, Abehwdo de Brito, Souin Qcrairoz .Junio1', 
Pereim Cahra.l, Zama., Andr(l.do Figlleira, Jo;i.
quiln T;i.vares, Souz;i. Carvalho, D"<tue-Ea
t1·ada Teixeira, Olympio V<illa(~ilo, Falisberto, 
Leopol1lo Cunho., T. Henriques, F. Bcfü<trio, 
Silviaao Brandílo, Lima Duarte, Gemi11fano, 
Francisco Sodré, Ribas, C<ista Pinto, Araujo 
Pinho, füty B:i.rbosa o EscragnoUe T;eunay. 

Faltn.in cGll"l c::i.~1sa. participada, os Srs. And1·ó 
Flcury; Accioli de Azevedo, Bariio de Anadia, 
Barão de AraÇl).gy, Coelho C:impo$, Foli
cio elos Santos, Franklin Doria,Morcira de Bar
t•os e Paulino 6e Souza. 

Falto.m som causa iiarticipado., os Srs. Jhr?io 
da Leopofo!iln, Diana, Yiann:1. Va~. Lo.cerda 
Werneck, 

E' lida, posta om discussão e approvada a acla. 
<lo 25 de l\l:i.io coueuLe. 

O SR. 1° SEcl1.~TARlO rltl conta do se~ 
guiute 

EXPEDIENTE 

Oflicios: 
Do millisterio dos negocios do imperio, de 

24 de :Ma,io corrantc, informsndo que ne~ta 
daL-i corumunica ao prcsi.!cnte da província de 
llfotto Grosso a decisão desta camara, que 
mandon contar 210 Dr. Augusto Cesar de 
Pa{iua. Flaury, deputado pelo 2° districto 
daqnclla proYin~il', os i'lO. votos q~e obt_i-
1·era n:i pn.roc lua do l{osano (lo Rio Aci
ma, e fo~au\ toinndos cm sopar~do.- Intei
rada. 

Do minist~rio dos 1\egocias da fazen<la, 
de 25 de ?lfaio corrente, cornmunico.ado, cm 
resposta à re:<J.uisiç)'io desta. c.r.ma'.a sobi:e as 
impressões fo1t:t.S p8L' ostc,lmn1stcno dppois da 
ici do 31 de Outubl'O de H:Mi, quo por rnfol'llrn.
ção (b rnp;.u·ti~'ão co1npetenlc do th~aouro, r:ão 
consta te:--c;o ht:\nd<t,fo pagar '' typogr.,ph1as 
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p:i.r ticubros lr:>balho al;;um co11ccrnente. a i!'1-
pressoos 1ptc estilo a .c:i:·,qo cb T~·P.?.:,rrapln:\ ?\;\
cion:d.- .·\. " quera tez :l. r-:·quL~l'\:<O. 

Do ministerio <los negocios de cstr:m~ci
ros. de 23 de l\faio corrente, communic:iudo, 
em. resposta ::to 0111.cio .-!e 3 do cornmte d.ista 
c:i.marn, que a unic" imp1·c~si<o m:lndadn. fazC!r 
por este roinisterio em typographill imrticular, 
olcste i:Si9. foi a uo 4° to1no d:1s ._ fofo1·m:\\ÕO~ 
dos :igen tes diplomo t.ico> o ,·onsularcs do l m
perio. reb tiY:» aos ;inuos de 1875- iS;i ,, tcn•.lu 
c11stado mil excmpl:wes tlostc tomo, iuclnin
do brocl1ur:1 e enca·forn:u;Õl!s, :i. r1u:1 nli:i. de 
2:~'iõ~i5~, . clue se m.:uulou. p:•g:1r por :1\; so 
n. iOi>, d1r1gi.do no mm1stel'lo da f:tze11d:i. co111 
dat:i. de 23 de Fe\·ereiro do IS&>.-.\ •tuem fez 
:i. req 1usi~ão. 

Do ministerio <los negocios d:t mri.rinh:i. 
de 2~ c\e )foio corrente . tJ•:rnsmi:tindo o rc;1uo
rirnenlo cu1 que o p:itr:io-mót· do arse 11;1J de 
marinh:i. da provinda de Pern:unbucü,Z'' tenente 
reform;tdo An tonio Cvelho Pinto do :\ks11nil1, 
pede-lhe sejaii1 nbon:«lo• ven,,imentos i~aaes 
ác1uelles que ]lcrccb~m os p:1 t1•i3c~-mciros dos 
arsenaes d::. !>:ihi:i o P:ir :i. <'.om iufor111:t<'ões. 
A ' COJlllllissiio de pensões e or1leu:1dos. -

Do roinh Lcr io dos ne!!'ocio;; d:i !!'uerra, de 
~ de l h io corrente, pcciin.Jo di:t e 'hot·a p:tr:\ 
aprasentar o r el:i.tor io Õc.>tc 1t1inis terio. - )for
ca-se o dia 20, tls 2 horas d:t tarde. 

Reqy-ei·i nti.:n.tos 
De Antonio Borges d;i. Sil\·rJi1·:\ Lobo e outros, 

pedindo g:n·ontia de j l1ros de 6 "iv :iv :mno 
sobre o c:ipit:J-1 de 1L60ú:OU08. p:;,r:i. a con
strucçlio cfa o>tr:i.da ele ferro cn tl'C :t ci•b .• le ,;~ 
1hrn:i.ue-u:ipe, na proYinci:i. d<t Parnhyb:1 e 
yil!·~ do Ac:i··)', no Rio Grn.nclc do ?\or tc. de 
que são os supplic:~ntes concessiona rio;:.- ,\· 
cornmissão elo commcrcio, in<luslria e :trt ··~. 

D•J conscl heit·o .To:io Josó l•'crrcir.1. du j.~ltbr. 
le11tc cathodrntico d;t facuhfa.dc de dirci'to 1lo 
ReciCe, pedindo a Slt:i. jubilnç·:1c com os \·enci
mcnlos que actual1.1ente p~1·c.:be.- _.\ ' «om
missllo do pcn~üc;s e vrdcnarlos. 

D:i. c:omara 1101.Jllkip:\l d:L ci<l:\(lc de Si!Yciras. 
n:i. prorincia de ~ . Paulo. pc·dinrlo :hforiment·i 
:i prcteução 11nc se ach:1 peudcnto dn •tppro
>ação desta cam:i.l'a . 1·elatir:i :i concessio ck 
uma estracl:i de forro da estaç-iio <lo Crulei:·o :l 
cidodo de A!lgr:t. cl.os Reis. - A' commi.~são de 
co:Hlllercio .. ~ ndusLrút e :.~rtei: . 

De Frandsco C:lwlido <le tHh·eir:i Listro e 
out1•os, pedir,do <lefo"i" ten V• ;i prd(•n-.:i(v do cn
g-cuhefro AlYa:·o cirid•.o ·alh.o :\I:u·c,•ndes •lo;; 
Reis, 1·olativa •i estr;1da de for ro <1no ;:e pr~jA<'t.a 
en tre n es tação do Cruzei~o e n. de .-\nirr.i. <los 
Reis.- A' commiss.lo de cornmercio. inrlt:s lria 
e :•rtes. 

São lido!!- e vir~ " imprimir os scg·uintcs 
Projectos 

i~N. 1;:;:~. 

2~ SESS:Í.O 

DESPl!:ZA DO MIX!STERIO DA )!AIU XHA l'.~RA O 
E:i:Ell.C!C!O Dll 1882-1883 

A commissão de orçamento, tendo examinado 
a proposta. do poder e:o;;ecutivo 1111 parte rela
t i \"il. às despeza8 do ministerio d11. mitrinh:i. para 

o e:\'~rcicio d o 1:382-1883, vem ::tprcsento.r a 
esta aug .tstn. c:unm•;t o seu parecer . 

E' justiiic-.1<lo o :rngmcnto de à.J;;-umas verhas 
e ui1niuuiç:io de Oltl ras pcl:t convcnianci:i q 

rcg-nlari<lade do serviço, co.rno passa a demon
strat' :i corumis.>il:o. 

N. 1 - Sec;·etw·ict de eskido 
Entendo :t commiss{io q uc se pódo deduzir 

nesta Yet·ba ::is seguintes qu:iutias : de %0$ de 
u11t pr:J.ticautc, de :3008 dc.-;tinad:t p:tra c:w:1l
g:cclur:lS, do 730~ para <liaria do dous correios. 

S . 3 -Quai·t<Jl-9en.erai 
Entende a c::ommissão ser de j ustiç:i. ole1·ar-se 

o sabrio do sel"\•cnte <lo 35$ monsaa.~ a 40$ ; 
pcb. r azêio de ser n. dita qua ntia por demais 
cxig-'1ll p::ira retribuir um scr1·iço <iue cbriga 
d~al'i:.1mcute es tar o emprog:i.<lo n :\ repnrtição 
<las 'J hor:1s ela l.llauhã is 3 da bwde sem dar-lhe 
tempo a qnalquer onlro emprego. 

N . d - Coasellw si>p;-emo 
Peda a commiss:l:o o augmon lo de 584.) na 

etapa µela refo1·tu:i de um \;ce- almfr:J.nte em 
:i.lmir:i.nte . (Decreto de Fevereiro do corr ente 
anno.) 

.V. ;; - Contcidoria 
Propifo a com111iss:10 a elimimção de i :250$ 

do ajndante de porteiro, pot· cnjo fallecimento 
ficon supprillliclo o log·ar na fórml\ da !ai n .2940 
de 31 de Otltuu1·0 de 1879 ; assim como a eleYa
<;ill.I do salar io do ~ervente de 35$ a 40) po.los 
rnoti vos j:i exhibidos. 

:X . 8 -Corpo de< a;·macla 
Propõe :t couunissfio o :i.ugmcnto do 40:000$ 

p:1r:t :>e podei" dar ~umprilllcuto e e~ecução :10 
pn•j<,cto <\•,lei qu~ mam'.,. que as promoções 
sojarn fo it:\s a proporção 'I ue i;e forem dat!do 
as 1·,.g-ns : assim e.amo o sabrio do servente de 
358 :\ -10$000 . 

N. 9 - Batii llu.To n avaZ 

Propõe :L l'Otn:ui.>sfio. :L elemção nesta .verba. 
de 111;11s 2'.):U71$li'J, de confo1•mid:idc com a lei 
de ÍOl\'-"s cl.) mar que se clis~ltte no i;cn:i.do; 
sendo 15:07i$110 jl(l.\'a o augment-J de 150 pr:i.
Ç<lS e u111 cozinuciro, e 14:000.$ na tabe!ht <ln 
1unteri;1l p:tl'u o augn1cnlo do fard;i.mento e en
:O"ll.iameuto. 
_\- . 10 -:- Co;J'º ,fc iiii1>c;·foes ;na;·i ;iheiros 

i"i·op5c '' com111 iss~o a reclncç:i o <l~ i :0~$ <lo 
a l11gud tb ca~o. p:irn 'luartel da cou1po.uh1;i. n::i 
proviuci:1 ele $ . Pn nlo. 

N . 12 - .-ii·scn<ic>' 

Entende ndo a c(lmmiss:'\o. do accórdo com o 
go..-erno. ser do gr~nde nec'cssiua<lc ao ser,-iço 
elo "rscn:i.I d:\. pt·nvinci" <I:. lfahia mu.is eito re
noaclnres •lc 1 ·•. :!·~• e 3" das:;o. 110 <loi Par:i rnais 
qaatro de 2• C 3•, e •tllC Ji;i,j:i Ili) •l » l:L e<irto O 
log-:\r ele \tm ongenhciro h~·or:iulico. com os 
v1mcimen toi; C.c 3:600$, propõe q uc se o.ugmente 
a verlm .:om ma.is a <JU•\Dti<l. <le 8:710$000. 

N. 13 - Ca)litanias ela portos 
E::i::\gindo o servi~o do porto do. proviucia do 

Espirito So.nto um pa tr11o e oito r~m11dores, 
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par~ o scr1•iço da pra.tiea.gem d:< h:i.rra de l~io 
Do~e, ~a.da. un1 :: 2'°J.S mensaes e aquelle a do 
30.$; o 11 commtSsão d~ parecer _que se. aug
mente a verba. CORl m a1s o. qu:mtia de 2:760$, 
e <J.Ue bmb_em nu. l:ábelfa do material se eleva_ a. 
40$ o safo.rio do serren te da ca.pitauia do port.o 
desta cõrte. 

:N. :L6 - E ospita.es 

Propõe a commissão a reducçiío de 9GQt; do 
aluguel das casas pani os medicas das en'fer
marias das pro\inci;i.s do Espir ito Santo 0 Santa 
C;i.tharina.. 

N. 17 - P1iaróes 

O ~erviço _da. rep;i.rtíção dos pharóes da. côrte 
e:ugrnd? ma10r pessoal p:wa que seja feito com 
promphdào e rei:,"UJ.ar idade, é a comrnissào <le 
parecer, que se eleve a •erba. a ma.is 660$ para 
u1:11 serven te e uma. praça; que na província do 
R10 Gr.1.nde do Sul se eleve a verb:i. s. m;1is 
1:320$, da ditferen~a dos vencimentos de H 
tercei~os que passam a segundos pharoleiros, 
com 40$ m.eneaes ; quo em Santa. Cath;i.rina se 
eleve a verba. de 480$, para mais u.m 2<> dito no 
pharcl de lmbi~uba : é lambem a c01umissão 
de parecer _que na provincia. do Espirito Santo 
s~ d~duza. 360$ de um 3° pharoleiro e na pro
.-inc1a do Maranhão 480$ de u m zo dito. :i.JD-
bos por desnccessa.rios ao serviço. · 

N. t S - Escola de mariiiha 

Propõe a commissão o log:ir de um ama
nuense no coltegio mwal, com os ,· encim.entos 
de. i:~ de ace<lrdo com a reorg:i.nização uld
mn. ;, as~1m como :i. reducçlio de 1 :200$ de um 
carpmte1ro. 

N. 20 - Olrras 
A necessidade de augmcntar-se o numero de 

p~arões na costa do I1uperio sendo recouhl)
cida da todos, e proYidencfas nesse sen.tido 
1i!endo solicitadas do govorno pob Ularinha 
milib.i· e mercante, opinaudo favor<welmentc 
os rela.todos t:ml.O do presente como dos ::-.unes 
:interioros, indnz :i commissão a propor o 
augmento de 100:000$ p$.ra levant>.1mento de 
novos e concertos dos o.ctm•os, muitos dos 
qnaes, quer n:i. construcçiio, quer no sysfout:L 
d? luies, carecem de reforma prompt:i e imme
d1ata. 

.:.Y. 24-Jl wiiçiies li-e liocca 

Propõe a. commissão o augmento de 34:432<;;440, 
sendo 30:1:1:!$300 para r:\çào de mais 150 praças 
do batalhão naval , na conformi<fadc d:i. lei de 
forÇ3Jl (1ue tem de .-igorar no exercício futuro 
3:412$750 para 1·.i.ção de !7 euCerwoiro~ de di
vers:us provincias, e 907$!00 para quatro rações 
ao vfoe--Oirector , dous offici:\es e um official de 
fazenda ao sendço da C$C01a de m<1rinlu. 

Julga. a commissão de seu dever decbrat· 'l ue 
~. dilferença na p!'oposta p~ra mais ioi de 
2t2:0i7$550. 

E', portanto. a commíss.io de parecer que 
seja sabm.e ttido :i illust~ada consideração d 1 

cam:>.ra. e que ae ad<>11ie o segainte projeeto de 
~: . . . 

A a.ssombléa gGral decreta : 
Art: O ministro e secretar io de estado dos 

negocios da w~rinba fica autorizado a despen
der: no e~erc1c10 do i8a2 a. 188.'3, com os serviços 
des1gnados nas seguintes rubricas a. quantia de 
iO. \J07:31:3$i 95. ' 

A saber: 

1. Secreta.ri.a de estado .... 
2. Con5elho naval.,. , .. , .. 
3. Quartel-general . .. •• .• . 
4. Conselho supremo .. ..•• 
5. Contu.doria ..•. ..••..• . . 
6. ll:l!endoncias . ...•..•... 
1. Auditoria ........ ... .. . 
8. Coi•po da arma<h •.••. • . 
9, Batalhão naval .. ...... 

10. Corpo de iroperiaes mari-
nheiros ......... ... . . 

ii . Com~nhia de invalidos . 
12 • • \rsenaes ............. . 
13 . C:cr>itt1nias de portos ... . 
i4. Foi·ça naval ......... .. 
15 . N~vios desarmados ... .. 
16. Hospit'les ..... ....... . 
i7. Ph:i.róes ...... : . . .... .. 
18. Escola de marinha ... .. 
19. Reformados •. ...•. •.. .. 
20. Olm'.ls ..•. .. •..•. • .... • 
2i . Hydrographia .•..• .•. .• 
22. Etapas .. ... .......... . 
23. Armar.nento •.... ..••..• 
24. Munições ele 'bocc<1. .. . .. 
25. Munições navaes ... .. .. 
26. Material do construcçlio 

naval. ..... . , .. . .. . . 
27. C\lmbustivel. . . ...... . . . 
28. Fretes, etc . . .. .......•. 
29. Eventuae$ ...... ...... .. 

H.2 : 250~000 
24:800$000 
~:58L'S'OOO 
12:684!$000 

i14 : 005;·~·000 
99:081 . ºº 
4:670 00 

928:8iô$000 
103:791$830 

837: i68.~00 
9:353$000 

2.459:609$575 
203: ii®OO 

:l.400:000$000 
t2:383$800 

214: 46&~700 
162:1ií4..~ 
i 68:955SOOO 
272:821$130 
350:00(\$°()00 
i3:450$000 
2:920$000 

50:000$000 
1. 438: H1$iô0 

380:000$000 

1. 000 :000$000 
300:ooos'OOO 
60 :000$000 

140:000$000 

Safa das co1nmiaslíes, 2.'5 de Maio de i882.
Franci$oo Soáro. -.4.. A. de Sou=a Carcalho. 
- .4.iito11io de Siqucirí' .- Loure11ço de A.tb1t
q11erg11e.- Rodri911es J 1mior. 

Proposta 

O ministro e secret:i.rio de estado dos ne· 
gocios àa. marinho. é autorizado :i. despender 
com os servic;os dcsign:idos nos se~uintes pa~ 
r agraphos :i c1o.autia. d!l. .. . i0.6%: 296S245 

A sahr.r : 

1. Secre!P.ria. de estado .. 
2. Conselho n:ival. ••... 
3 . Qn~rt~l-gencral .. .. . 
4. Con,;ellio suprero.o .. .. 
5 . Coutadorfa . . ....... . 
G. lntondencia e o.ccesso-

r1os ............ .. 
7. :\ urlitoria ... .. .. . . .. 
8. Corpo da. <t.l'1nada e 

class0s :i.nncxas ... . 
9. Bs.talhão n:wal .. .. .. . 

i O. Corpo de imperiaes 
marinheiros ...... . 

H . Companhia de invali-
dos • • • 4 ... • • • •• ••• •• . 

114::?50$000 
24:800$000 
32:520~00 
12: 100:,"Qí.JO 

U 5:H.l5$000 

99:081$00 
4:670~-000 

888:816$000 
í 4:i20$720 

838:16~00 

- __ 9.:_~$QQQ __ 
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l."> 
1J. 
14. 
15. 
16. 
1i. 
18. 
iO. 
2u. 
21. 
22. 
23. 
24. 
2.'5, 
26. 

Arscnae-" .... - .. - .... 
C,1 pi tnuias de pol"!O~ . 
Fo1·ça n,w;1l. .......• 
Na\'ios àesarmudos ..• 
Hospitaes ...•.•••... 
Pharócs .......... . 
Escoh de rn::i.rin11a •••• 
Reforniados •...•.••.. 
Obras .............. • 
Hydrog-r~vhia ..•..... 
Etapas ..•.••..•..... 
Arn1a1neato .•••..•.•. 
Munições de bocc3 .. . 
l\Iuniçõcs na v:te s, ... , 
Material tle construc-

ç:io n.wal. ........ . 
Combuslirel .... - ... . 
F rates, ate ......... . 
Ernntuaes .. -· .....•. 

2 .430: S\.J9s5i5 1 
200::~:11 )8500 : 

1.•1Ufl:OOO~·JOO 
12 • :i83SS00 

215,42t;;:;;oo 
160:5:)~:';000 
ifül: li"}5;:;•Jl0 
212:s21s130 
2,30: 000.':;0(10 

1:;: ·16l1Siü00 
:.u12oào00 

50, ooo::;ooo 
1.403:079~)'~1) 

380:000~00\) 

1.ooo :ono.so:10 
SOO:Oü!J,.:()00 

ao: 000.:.:000 
HO:\IOO-<ooo 

1882.-N. J.12 A 

A comnussao de coDslituiç;1o e po,lercs, a 
'lnem foi presente o pr(\jccto do senado sob 
o n. 112, tendo e:s::uuin"do ~· m.: teria do 1nesmo 
pro_jecto, é de p:i.rcccr que elle sqia sulJtnotti~o 
à d1sc.n~s5:0 nesta cr<mnra, de CUJn .-ipprovn~ao 
lhe parece digno. 

Sal~ das conimissõcs, 25 olc ::\Inio de 'l&':\2.
Ccsm· Zam.a.-Le<mdro Ra1isbo;ia. 

A assembléa ger:il rcsohc : 

Art. :l.• A paroelib do ifossn Sonhar;> do 
Carmo, c1ue i1ertenci:. ao 11rnnidpio tio Cnnla · 
gullo, da provínci:• do l{io •lc .l:mciru. or'' 
olcw.d;). à 1·illa, pda lei p1·oviu•:bl n. 25ií", de 
13 de Outubro de 1881, Ji;)a [Hll'liJllCC:ll<lO no 
8• <list;·ic\o clcilo1·al dn mesma provi11ci;i. 

:\rt. 2. 0 :\ pamchi:o 1lo Noss:i. Scnhom das 
Dores <lc ~Ioulc Alcg1·c, •[llC pc:•tc11cia ao HIU· 
nicípio de Mar <lo He>p:rnlm, dot proYiu.ii:i. de 
Minas licmes, 01•:i. anncx:i.cb <V.1 de :>. Jorto 
Nepomncono, pcb lei prO\·inci:il n. 2G71, ele 
30 de N1)\·cm\Jro ele 1880, íic<\ l"j,·tonconclo "º 
10° districto cloitor:i.l dfl. rnes1ua lJL'OYincia. 

Art. 3. 0 São l"cYogad:1s :is disposições cm 
contrario. 

Paço cio senado em() do l.\laio de 1882.
Barcro de Co1egipe, prcsitlcntc.-B(mío ile 
Ma manguapc, 2" scct·ctario .-Pedro Lc!To V c!
loso, 4° sccretilrio. 

i882.-N. 129 

2> SEss:í.o 

prcstnd:is peht prc~idcncin d~ proviuci:i. o pelo 
r~,·oro111lo prohulo diocosttJl1J, o do termo de 
insp•cçilo com 11uc o pcticionario mostrri soffrer 
de enfornüd:Hle chronic<1 e incurnvel, julg-a. 
no caso de obter o. g·t"tça quG impctrll., e, visto 
cont~r o supplica11te 25 annos de .sen'iço no 
ma::isterio, te1apo exigido C!U i·elrl~:ão :ios pro
f<Jsso1·os de instrncçZio secut1chwia ~ supcrio1· 
P" "' a jubib.çJ:o com o oi·ueu~,do por iutciro, 
entenrle de justiça <JUC sej" elle jubila.do com 
igur.l Y:'l!l.tagem, conceclenclo-se-lhe, ou os <lous 
lorços do honomt·io. consirler;i.clos como orde
nado par.1 e cffeito das licenças e fa!t&s !)lllo 
nrt. lO do decreto n. :30i:3 Jc 22 de Alil"il 
do 181)3, ou todo o vencimento de accôrdo com 
os pr0c.cde1ucs esrn.bolccidos, · enti·o otitt·os, 
pelo,; decretos [cg-islalivos n, :?G05 de 21 de 
.1 l.ll!io do 1875 e n. 3036 elo '18 ele Fevereiro 
do COL'l'C ll oC ,111no. 

A' l"i><l:J. <las inform<1ções do go,·e1•110 e :i.ttcnto 
ao.> <hlcmncntos qu0 inst1·11cm :\ pctiçilo do sup
plie:rnle, :1 co1nr.1issi'ío ~onsidera justilicayeis o~ 
n1otivos pelos 1ino.es solicít:l o supplicmtc a 
sua jubihçl'io e ó <1e piu·<ocor r1uc <e defira r. sua 
p0lít;:'i:o oile1·ece1Hlo o seguinte projocto à cou· 
sidel'ac;ão tla cam::-.rn.: 

A a:ssernblea geral re~ohc: 
Art. i. 0 E' auto1·izti.do o go1·erno a concerler 

jubil1\Ç:i:o no lonto de franccz do seminado epis
cop:ll rb Concciç~o, da diocese elo Cuy.1M, Joa.
f!Uim .Tosó Rodrigues Calhfo, com o orden:ido 
•111c orn pcrcctio. 

,\ 1·t. 2, ·• l~cvo3:un-se as ,Jispusiçücs em con
tt·a:·io. 

S:i.h <bs l'ummi~süos om 24 de Maio de 1882. 
-.llilcfon.vo d,; 1lraujo.-Jasd 1lla1·immo.
S il ui1w o Bmml1io. 

:ts~2.-N. r;o 

.1 c0n11ui$sf!o de fazenda. tendo c:.1::ttnina<lo a 
pcti,;fl•) eh~ Ü'111an1latlo d:i. s;mt:i. C,i.sa cl:i. 2\Ii~cri· 
Mt'>lin. 11" dd:1<lc d1i. Victoria, em <Jltc p~<lc '~ 
a~~cu~lJléa. gcra.l a 2·c\~crscr-0 cm soa bcncílcio, 
dos j11~os d:1s apoticas cm 11uo tem de set· ~Ml· 
YOl"lido o p1·od11cto <lt>. Yond" da fazenda Paw· 
1lCH1ti., '!IH: l\1<) foi U0ÍXS.d:1. Cl.U tCs\;amelllO pelo 
tinr.do .:lfo.nocl Torres de Sti, e julgancl<J justa e 
razo:cvol " •<m pl'clcnç.~o. é de p:wccc1· que 
se (:oJil\"er''• c1n lei o sog-uinto pi·ojoelo : 

:\1·tig-a unico. Fica o g-ornmo :rntorfaado a 
fa1.CI' rcYcrlor o applicm• cm beneficio da 
tl'lll:t:iJat!e da Sctn t" Casit eh Mis!ll·icoeàia th 
cirhdc d:1. \'ictorfo. :' import:llt~i'~ dos jtiros d.ts 
apolicos cm que tem dé ser convertido o pro
dllcto tla ,·enda dn fo.lenda Peranom<l., deixad>' 
:1 mesma irmandade ein testamento pelo finado 
capit:lo :ilfa:iael Tol'l"es de Si; i·e1·ogachs as 
dis[!03içõcs ctn contrario. 

A' commissli:o de ponsücs e ordenado3 foi tirn- Sala das commissões, 2.5 de :i\faio de 1882.-
sente a petição de Joaquim José U.rn11·1g-ucs Va:; de J[ ello.- Prado PimentcL- Abela1·,fo 
Calhâo, lente de franccz do senünario cpiscop~I de Brito. 
da. Conceição, c[a diocese d() Cuyab:i, Ch1 que . . . . ~, , . . , ,. , . . l· 
pede a g-raç'-' dl.l ~er jubilado com 0 vencnucnlo D1v~1.-;os .. 1s. Jopul.u1os pede: .. i p.1,,vr.L e111 

pt•oporeion*:< seu te1upo de serviço. t<~"1Pº · 
O g-overno iufurwando a respeit~ deol.v. prc- O Sr. )3:aJ.•ào <lo Cu.nhl<lÓ: -

tenç~o diz : qu~. e111 face ~lo.s i,1forrrn1ções ! P~1li ''palavra, Sr. pt·0~ide11tc, p:\J"a sullmottet· 
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a apreci~ção d:i cam:trà um projecto que vou 1 Como nifo posso fundamental-o ll"'Ol"a re
m:\U.dar ·~ nrnsa, e ao u1esmo tewpo para chamar seno-me para fazei-o na sua prb~eirá dis
"' :i.lteri§ªº •le~ta au~nst:1. C•\1~:i.r~ i:iara as rc- i cu~são. 
clainaçues que <le mrnh:i pl'ovmcin, l'.Ontinunm 1 \' m . · · · 
a r.ppo.r·a~er solJ:·c a c:uig-r,,çito quo se cstabc- . ·e: .· " me~a ~ segrw2te proJ~Cto, que e en-
lece c;:i.da diri em e10cala crescente pai·:i o Vtüle v1atlo ·' con1m1ssa" de colom$a.çao : 
do ;i1!1azona.s. . _ , 1882.-N. 132 

l;:nste uma pet1ç:10 do commerc10 coarcnse, 
recbma.nrlo prov idencü's do "B·ovcrn1l a se me
lhante respeito. Esta peti(ão foi apresent.".cla :i. 
cama.1-a, mas tltrt hoje nenhuma solaç;lo teve. 

Peço, portanto, ;l cam'l:r•t 'iuc dispcnsü :1 s"" 
attenção p:i.ra rLS r,rovidencí:\s solicitad:i.s 11elo 
':'ommeccio de miu.iá proyinc,i::t,quc me parecem 
lnstantes. 

O . 1 . l prnJecto, que teu 10 a n.onl'a <lo aproscnt_..,_1• 
;J.i~ ~'e$,pcitv •Í. coloni:>. .º'·ph:u:ohgic;1 <[UC po;. 
ir;1c1~tn·a part1cula:• fo1 estabelecida irn. Jll'O
vmc1a. 

E' uma colonia osta q11e prost."1 1'8IB1':\ntcs 
se1•11içog aos orphãos o ingcnuos da lei de 28 de 
:Setembro ••. 

OS:,. Ruis~o~,\: -Apoiado. 

O S1t. B.rnlo J?F.CANlNDE :-... mAs que lutn. 
com gmndés ditô.culdades pnra ::i. sua mani1-
tcll~iio. Pa~·a mostrai- ll.uão digna ,;o animaçi\o e, 
l,,,tsta-mc d1zu <J.~e mn1s de 200 O!·phãos s:'io 11li~ 
ment:i.clo> o manl1dos por cst<\ utilissim'1. in~ti
ttliçií.o. 

A p_rovii1cil\ que lllt" com :i.~ dífficuldades que 
a cabe1 do a pon tm', por essn. de,~povoa~.ão ch\S 
força$ vivas. isto é, àa popuhç:lo ll!ais apta 
p11r0t o trabalho, nc.ttirnlmen tc tet•<i de ,,rcai· 
cou1 outras dif!icultbdos, po1·qne a pequ•>n:i s~1b
veiH;ão por cll;1 forneci, la LJ<ira est>< col,mi:i scd 
insnffi.cic1\te .. E~t~et~n to,_ este\. colonia, 'CJUC e 
uma da5 1nst1ttllÇ(IOs nm;s fehz•'S e <l\le foi 
:-.ceita. l'efa popttb~i[o com cuUrnsütsmo ... 

O Srr. R,n.-1sHOXA: - Apoh•do. 

O Sn. B.rnfo DE GA:-.-r:rn:i;: - .•. tGr:\ de llltw. 
coruo ,ití dissa, com séi·ias <lifficuld:11lcs par,; 
inn.u tcr->c. 

E' por isso c1nc You submottcr a cousidom\"i•J 
da cas;\ um projcclo. 

Vellt :i m~st\ o seguinte projcct1l, qno ó rc
l!letfülo a com missão do fazcnd:\: 

i88'2.- N. Bl 

A asseml>léa geral resolve: 
.·\:·tigo nnico. São concedid:i.s Yinte lo(<}rfo.s 

pelo plano da& actuaos loterias ela côrte, <lo· 
wm<lo oxtt•ahir-so chias por anno, cm beneficio 
do paLrin1011io d:i. olonía o:-phanologic::i. Chris
tiIJ,a, da província. do Ceará ; r cyogad:i.s ao dis · 
posiç:.ões em contr11rio. 

P,1ço da camara dos depnt:V!os em 25 de 
?lfaio de i "82. -Eci,·üo de Caniiidc. 

O Sr. -·\..íl"on.so Celso .Ju11.:i.or: 
- O !l\Clt fim. Sr. presi<lentc. é simplestuciltc 
em·i•1r :i rncsa uw projMto ct\]a :i.dopçiCo ~e me 
11:ffig1Jr:i. de grnudc Yantagcm p11ra a minh!1. pro
Yinc.i:>. o parii li pro1'inci:i da Bahia. 

2~ SESalo 

A asseml>léa g".:rAl resolve•: 

Ar~. 1.0 Fica o governo autorizado a vender 
ao aoucessionai:fo d~ ostl";tda de forro projoctada 
cntrn Vargem-Alegre, nll. 1>1rovincia da Bahia 
e Cachooir~ cha Panelbs, na de !l'linas Gemes' 
uu cl emprcr.a que paro. t:i.l fim se 01·fr:rnizat, sei~ 
kíimnctros de t.crr;\3 de11olntas de cada fado da 
1·efol'ida estrada, nJ.s m~smú.$ condições da vend:i. 
fei :i.i cm :l84.\) à sociedade colon~sador,l de Ham
burgo, clispens:indo o concessiona.rio ou seus 
l'Cpl'esen t:m tos da obriga~ãô (le in lrnduzirem 
colonos. o seguiu<lo JlO mais as disposições do 
decrclo n. 21G6 de ZG de Agosto de 1880, pelo 
qmü se fet. igual concs$são a estmda ds foi·ro 
ele Car:i.ve1las, na p1·ovinci3. da Ba.hia, a Phila
delphfa, ua. do Jlinas Geraes. 

Art. 2. 0 Revogam.-se as disposições en1 con
tra~io. 

Gamara dos deptHa.dos, 26 de llfaio de 1882.
Jtjfoiiso Ccls11 J1,1niw.- lgnacio i1fartins.
Jia1"tim F,,.ancisco Jimio;-.-Cados Alfonso. 
- Viefra à.e .tindruda. 

O :S1·. 1'\'.lac-Do'l-vell :- Sr. presi
dente, no expediente d;\ sessã:o de 2i do 1nez 
p:.ss:t,lo foi a.preson!mfa. coa o officio do minia
terio do imperio, um" repL·esentação por mim 
dirigida :i. ,iunb aput':i.doL-a do ::J• district~ eloi
tot•al ,t:J província do Parà, ::ccon~panh:ida de um2. 
oaLl'.- <lil-igida ,i 1·uesma ,junta pelo D1·. l~o
mua.ldo de Sol!lza Pal)S de Andr~de, j11iz de di
reito da coniarc:i ele S. Bont© de Porizes, n~ 
!\far,\nhiio. 

Nessa occasii<o i<ão '"ª Mh,w:l n11 CM~. \'. E:s:. 
umn<lo1? esta., 1·~pregc1H:i.çúes i t~ con\missão 
1!~ inq\•tci·ito para. sobre ollas d<L1· ~eu pllrocer. 
Si ostívú>'SO presente, cu teria rcdcitaado. n:i 
forma dl) art. üõ <lD ro;rilllcrüo, pa.ril. que 01\tro 
1le8Lino aa lho;; dc!S$O, porqiwato uie p:u•ece 
quo in.clevid:i.mcntc fimcrn oH:cs oncauiinhad::cs 1~ 
car.aara d1.1s Sr~. déplll<\dO•. 

Q1rn1h!o :i. i" cm111nissilo do inquerito torn0u 
conher.imento <fa.s eleições d:J 3• àistricto da 
proYinci:1 do P.mi., Lirn nccMiii:o de declarar 
pm-aut:: clla que os p::peia concernenws ii. fal
sificação de\ eleição v. que $C proceàeu em 29 
olo Dezembro do o.nno finrl.o, n:t p!l.tochi.". de 
Faro, c<>nlM'Cn de Obidos, n11 mesma pt©Yincia., 
haviam sido remcteidos :\ pre.sidenci& d:i pro
vincia peb junt:\ :\]1\\racl.or:i. p:i.r:i. clelibern.r como 
cn ten<les<o de •·lfreito. 

Em c©nsecttiencia desta dechração :i commis
são de inquerito deixou dg considerar nas saas 
condusõas a m:ltPria d;i respcnsabilid:i.de. Eu 
n.·To Caç0 " injttri:i :·t<>S di!.: nos e ;ullsLr·es mein
lm;is '°1n.íj trnllu. cammis,ão t\Q suppor <lUC dei
x:issem de lo:uar c1u <:.·.m>ider;1ção m~toria tão 
üupor~antc, si por»entura n;io fórn esta decla
ração que. com toda a sinC<Jridade, renovo pe
rante 11 camara do~ Srs. deputa.dos. 
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)fas nilo foram os rapei> presentes:\ p~·imeira fôrnrn por 1uim in<Fca la, "u '>i entem~e <JõlC 
com1uiss!io de in'lueritu c;ue. corno e s: , ~ido, não. de1·c :1 Ü' ~ 1·0 .uu:ss~o de· nsli.uiç<lo p .ode·.,~, 
est<w:i cornpleta. Devem cxi$ti!' no. seci·et:>.ria .. int·1rptlud.:i n e$tc ··"s'' Jrrnto d.:lla u ~"" val'.
Entende-se, portanto. que terão de ir à cornmis- ~ mm1to p:ll'a 11ue 1~ssa c1,wm'~$~lv. co111 :i. brnvi
s:'ro de c,,rnstitui~:;io e pod8res. : dade. qne o ci1so reqtier, aprt1seute o seu 

Me p:irece, porém, Sr. presidente, (1ne estes pat•ecer. 
pa_p~is d~\·em ~er tle~·ol':idos, .ror i:itermedio_do o SR. PRE5rn.F.:-:TE:-A reclam:\çifo do nobre , 
r~nmstene do ~mpeno, !l; preside~cia. d<> provrn- deputado serâ toma.da em consideração. Tem a 
c1a p~r.a, na forma da lei, cumprir o ~eu .deye1• e pitlavra 0 Sr. Ah-aro Caminha. 
detern\lnar, cama cabe em suas attr1butções, a 
respons~bilidad<i de quem tlt• direito fôr. O SR.: Axrn~to. P1:-;TO:- Sr. presidente _eu 

E" mn.teria de m.uita imrortancia : 1<>. por.1ue te~\10. igual ~1relto :im meus co~leg<ts. ~u1 o 
está na conscienci'1. de todo~ que não ha 1·eforma. iimueu·o a P" tlu· :i. p:.1h«r;c n:i. se;;sao de hoJe. 
e.leitoral passivei ~11!qmnto 1.1ã~ for um<J. rea- O Su. Pru:srn.E;sT:·: - \". Ex. n:io pôde eon-
hdade. a re_sponsab;lidad~ Cl"H.mn,1! de t •dm; ~s I tinrnir, rnlo \eni ['OI' .. •m,1uanto a pala\'ra. 
foncc10nanos, que mterl'lerem no processo ele1- · . , 
tors.l; em 20 logarporque, como j>t tive occasiiio ' O ~R-. "~:i;ToxIO Prn10:- Estou exercendo 
de ãecla~ar, o presideure dess!t mesa, q11e falsi- nm direito· 
ficou a eleição, foi nomelldo pelo vice-presiden.te O Srt. PnzsrnicxTE :- Não póde fallo.r sem 
da provineia juiz nmnicipal suppleo.te e. sendo ter a palavra. 
um le_r~o reunido, talrnz a esta hora esteja em o Sa. A1xAR.O CAm:s-iu:- Requ,"r uma ur-
e::s:erc1c10. . . . _ gencía de 12 mic.ut?s par~ a 1• sessão. 

Ora, realmente escandaliza a adm1mstrai;:-ao Não e concedida 
publicn qne esteja. em exercicio (!e um cargo de • 
magistratura aquelle que deve responder pe- O Sr. Aug·u!';to Pleury:-Eu me 
rante a justiça. por um crime de faltiidade i;iro- sinto ren.lme nte emb"raçado, tenfo sómente 
vada e de tal maneira que não houve quem ou- cinco minutos JH"ecisospar;l fun4amentar0 meu 
sasse oppor-lhe a minima impugnação. o que requerim·~nto, imis \'".ln pro~m·a:• restringir-me v 
alias era impossível; porquanto, alem do exame m»is possi1·el li 111avri:i. r\omesrao re,1uerimento. 
jttdícial g_ue apresentei perante a conunissão, Ag-radeço a ca1:1aro. :1 urgencl<1. que hontem me 
accresce que deve estar no 8.rchiYo desta ca- foi .-oncedida., tanto lU(l.is que ns urgencias se 
mara o orig-inal do edital falsificado, '1 ue é o vão tornando dilliceis. O nobro <lcpuL,1do por 
corpo de delicto do crillle. S. Paulo que hontem fallou ::rnt•s tl:t orde111 do 

Nestas condiçõe~ e visto como os papeis di:i. deu a entender que havi.<1 resolução por 
ainda não foram remettidos ó. comtu.ssito de parle d:i. maioria do ncg-:>r systernaticamente 
constituição e poderes, eu reclamo, si ~ possivel, ur:;enci:J.s à minoria. Eu creio quo o nobre 
porque sou alheio à ma teria reg-irnental, que depntn<lo est:i eni:a.nado, e, sí tal rcsolnç<lo hou
V. E:.::. lhes dê outro destino, dcvoh·endo-os. por vesse, · eu dechu·o 'i ue não acompanharia a 
inte1•medio do ministerio do impcrio, :i.a· pc·eú- m:tiorh. e com grande pezar separar-me-ia 
dente da(]_uella proYiucia p:"Lra, n!l fôrma da lei. rrnste ponto dos meus amigos, porque entenclo 
deLerminar a rcsponsabilidado de quem de di- ciue, de~de 11ue nii.o ha sess\íes :i.os sablia,fos, nào 
reito für. se devem 11eg-a1· urgoncias. - E' \'<Jrd,cde <Jll0 se 

V. E:.. vê como o pll-iz vai de desillnsão em t•·lll almse1do nrni~o d".s urgencias. 
desílluslio a respeito de reforma eleitoral e a ~fas ;t :uuitos pedidos de urg-encia justo ó que 
minha convic~ão é que não hn reforma algum:i.. se attenda. 
por melhor manipulada, 'lue poss:1 garantir a Poi· exemplo. o nobre deputado pelo Cearà, a 
1·0alida.dc do syf.'-temn representativo, em- fJUem foi 1·e~tmL<la lm pouco a urgen~ia. ainda 
qu:i.nto se não füerem effeclkl.s as disposições • nilo fo!lou nrna vez ; não tomou tempo algum 
penaes (apoiados), emquanlo não forem rcs- á. camara, e ido me parece do interesse da 
ponsabilisi.das as autoridades •inQ conco;rercl'l1 múo!'ia nem <lo inlere>se <lo go1·erno impedir 
para a fr:rnde e falsificaç.ão dcis eleiç6es. qne " opposíção use de seu> direitos Eston con-

Eu sinto profundo.mente qne não possa li. 'l"enci?o .c3 que não h'"' ess~ rm~olução e de que 
respeito deste a.ssumpto faz~r mn.is algumas l1. lll<:.io_rw. ~ lfUe prete~<lc '' entar o abuso fas 
considerações. Devo guard ir profundo silencio urg-cnc1as. ~is a l'azao r.or que eu tenl~o vo
a respeito do 11.cto du administração que nomeou t3.d;> por quns1 todos os pe :dos de urgencia-
jnit. municipal aquelle juiz de pn. por11ue in- . \on agora tratar do ol\iecto do meu reque-
felizmente o cidadão que presiditi. a prcwincia r1mento _ . 
no.quella época é hoje fo.llecido. Em urna das sessues do mez de Abril.o nohre 

_ \ doputado pelo 5<> districto d0 Ri ' Grande do 
. O SR. PRESIDJ::NT!- :-v · fü;. _deve scmi:.re Sul justificou um requ~rimento pedindo cóp_ia 

c1rcumscrever-sc s1mplesment~ a :eclam:i.çao. do ~ontrato ultimamente celebrado com a com-
o Sn. llfac-DowEJ..L :-Não ha nmguem ~ue i pnnhi;c na6oMl do naYega~ful a vapor p:>ra o 

seja mais obediente :i.s admoestações de V. E:s::. \serviço dti. linha postal do sul. Post.o em dis
de {J_Ue e ;t. E11 penso que jll:stific..".\'ll. uma re- cnssão este ~equeriment.o, p~diu ;\ ri:i.hvr" o 
clamação nt1 fórllla do reg1mcnto. Foi por nobee uünisrro cfo f';;"r c ·1ltnra, n•·nndo por isso 
lsso q11e pedi a palavra peln ordem 1•, como as adiad<>. e eu :tguartl.arn s. discnss'•o do dito 
consid•,rações que tenho feilo sii.rl bastn.ntes 1 requerimento pa.r" fazer a]n-1una~ reflex1íes 
p[lro. j1:u;tificar a minha rcclaml\çilo, V. Ex. de- accrcn. do 11100" por que se fa1.;; sor1-i~o da nave
liberar:i então si resolve devolvet· oi; papeis mt gação 1lu>iul tio ?lbto Grosso, que é fei~o jlela. 
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mesma. companhia e a q110 se refere uma das 
clausulas do contrato ; mas como a discussão 
desta ma.teria. tem sido infelizmente adia.da,por
que não tem haYido sess?\o uos eabbudos eu 
n;to tive outro meio senão BQlicita.r uma urgen
c1a. As re!le~ões que vou fazer tal\'eZ mereçam 
a attenção do nobre ministro, e dahi provenha 
algum beneficio para. a provincia que tenb.o a 
honra de represon1ar. 

Consultando o relatorio do ministerio dangri
oult!<ra, C<11nmorcio e obras publicas, obeervo 
que ~e Lrata llJ.l'g-amente de varias linhas de 
vapores subvencionadas pelo Estado ; mas 
quando se chega. âlinba fluvi.11 de Mato Grosso 
é dilJ"na .de reparo a falta de informações. AH] 
se diz sunp\esmente que .i. companhia rscebe11 
300 contos de subYenção; que estes 300 contos 
Vem a sahit a %'()35 1'5- pOl" ca.dllo LUilha; que 
as m lhs.s percorridas são 49 mii e tantas ; e 
que nenhttmll. rechmaçiio cbeooou ll.O !l'Overno 
imperial. Alam <lisLo, consult;udo os a~uexos, 
encontram-se vados relatotios dos dífferentes 
inspectores das linhas s >hveocionadas não 
e.xistindo, porém, o rebtorio do inspcc1or da. 
lmha de .Mato Grosso, apezar de esta linha 
~r o seu i:ispecto:-, que de1•ern. ter-se desem
pGnhado de sua commi são, a.prescn~ndo o sou 
refa.101·io. Fiquei, P"rtanto, sem as informa.ções 
llecessarias para poder julgnr si todas as queixns 
que sa fazem contra. a companhia tem algum 
fund,~ruento: E' por isso que a primeir:i. parte do 
meu re<1uer1mento tem por fün pedii· inf.1rma
ções ao goyerno ou cõpms dos re!atorios do 
inspector daquella navega.~.ão, ca.so tenham sido 
a presentados. 

pagar; a nem é regular, porque o co12trllto não 
falia em OUl'O. 

Não quere~do tomar mais tempo â camara. e 
c~ceder os 11anutos que me foram e ncedldos, 
concl1:lo mamtando ~ 1~esa o me:.i. requerimen~o 
e.pedn.1do no Sr. mu11stro da .a.gricultura pro
videncias qu~ ponham cobro aos abusos. a que 
me refiro. 

E" lido, apoiado, posto eill discussão e appro
vaào sem debate o seguinte 

Reqiieriment o 

Requeiro que, 11or intermedío do ministetio 
da agricultur<1., coinmercio e obi•as publicas, se 
peçam ao govm·no: 

i. • Côpias. do' trcs ultimos rela to rios. do in
specto1· do. linha de navegação íluvia.l de Mato 
Grosso. 

2.0 Informações dos. motivos. por qne chegam 
a esta côi·te com demora a.~ walas do correio da
quella província, o porque em Montevidéo se 
exige nos yapores da. mesma linha d~ navegação 
o pagamento de passagens e fre1os eiu ot:.1·0. 

Paço da camara dos depulados, 2G de .Maio de 
i882.-Ai1gusto Flem·y. 
_ O Sa. PllEsmEl'ITE:-Tem a palavra o Sr. 
r.fo.noel Carlos p:i.ra wmr da urgencia, que 
hontem lhe foi concedida. 

<) ~r. i\J:anoel Carlo:!!:-Principio 
agrii.decendo :i. camara :J. urgencfa que me con
cedeu e comprometto-me a ser breye e a não 
abusai" da sua bondade e de seu prec{os~ tempo. 

A s~gunda parle do meu requerimento re
fere-se :i man<iira por que se faz o serviço do 
co!'L'eio. As mnlas p~~tem de Ilfato Grosso no 
principio do cada. mez; chegatn a Montevideo 
a 17 ou i8; e em Yez d\l serem remettidas di
rectamente para a cór~e. para on<le ha constan
temente vapores directos, são remeltidas pelos 
vapores da mesma companhia, que fazem es
cal:i pelas portos do Rio l.irande, Santa Catha
riin, S. P:i.ulo e Piirami.. Com11rehende·se. pois, 
que com os\Jl. grll.ndo demora com que chogam 
as malas á corte, muito soffrem os interesses 
puhltcos, os do commel·clo, e nuismo dos \)arti
culares. As malas chegam :i.s ve7. ~s a. esta. cá :'tP. 
depois de tet' partido a mah pa1·a Mato Grosso; 
e nesta caso a co,·respondencia entre Mato 
Grosso e !Uo de Janeir,1 faz-se mnis morosa
mente do que entre o Rio de Janeiro e Constan
tinopla ou S. Petersburgo. 

Sr. p1·esidente, ó a te1·ceirt1. ;·ez que entra na 
administração da mil1ha provincia corno 1° vice
presiden te o bacharel ,l.n~onío Al redo da Gama 
e l\1ello ; e, todas as vezes 'lue isto tem succe
dido, a sua passagem têm sido des:i,strosii. e 
futa1, não só :10s interesse$ do publico om 
~eral, cumo do paL"tido a. que pertGnce. om 
particuhr. Scients pel:ts a.dministraç.ões ante
riores, do procedimento e lino administrativo 
do 1° 'Vice-pr~side11te, c1ur..ndo eUe oro Març.o 
entrou na. adnüuistração dt>o proáncia. e11ten
di·11Le com o honrado presid cm to do conselho e 
com o Sr. ministro do imporia fuzendo-lhe~ 
sentir os meus receios e os da pl'Ovincia no 
esl.a.do melindroso de s11a administtaç;io, deba.ixo 
do ponto de vista tlnanceiro e politico. SS. EEx. 
e11tander:i.in-se corn o Sr. Gama e Mello, acon
seiharam-lhe que usasse do prudencia e mode
ração, se limitasse ao simples expedierite. 

A' vist.t dosta jusça e previdente rocommcm
dação, o Sr. Gama e ~JeUo cons~rvon-se pol' 

E' tambern sobro este ponto que eu peço pro- ~lgum tempo estacionado, quieto; porém .não 
videncias :i.o governo. sei <)Ue pod~r ma.g-ico int!itiu s~bre elle, p(lt·deu 

A outra parte do mou requerimento refere- o escrupulo, eneor jou-se e enveredou-se na 
ioa a.o pagamento d:i.s pass'.l.gens em Montevideo. carreiro. •!os dMatin.os nunca esq_uecidos de 
O contrato nndn dii sobre a especie do moeda, suas pc1ssadas atlminiaLrações e conLrnuou a sua 
e as tarifo.li dtta p~ss:tgens e fretes, roferem-se 1 funesta !!dministra\.ã.o, funesta não ~ó na p:i.rte 
:i nos>a moeda. Entretanto, as pas;agens são politica, na. qual fc:: completa Ycacção, como na 
alli cobrada.s em ouro, até niesmo aos brazi· parte financeira, que foi extraordinMian1ente 
leiros que partem do Brazi1 parn Mato Grosso; 

1 
prodigo em esbanjar os poucos recursos. que 

de modo que a passagem de ~fontevidco a '. â Cl.l~b de muita l'Conomin e zolt) pôde o aeu 
Guybá, ern vez de custar 150$,segundo a tarifa, : illustro.do e honesto autec0lisor, auxiliado pelo 
custa muitas vezes 180$, pelo esta.do do citm.bio. ; honrado, activo e energico inspectOl" interino 
Ora, isto acarreta. um grande prejuiso aos paa- do thesouro provinci:tl, o Sr. José Antonio 
aageiros que vêm a pii.gar ma.is <lo que devem í Li~boa, _accumular nas exhauridas arcas do the-

V. I.-15 
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11our o, p a.ra s::t.ti sfaze-!' as: de>ipczo.a rra.is l! l'- Vl1"3. l de 3i de Ou.tuhr:i rlll :.\na.o pn.~1~0. e uj a 
gentes •.1ue te.a H. pt~v:in ·\ ill a. eeu ca;-~u e del'ro ta O\OStro..l a~ pa.iz e~ seus p C"o\.ectore1 a. 
sa. l~·a.r o seu cod:LO ji t.io comr1r.l.uettid .1 prda Í·l r 'f',, de q :.ie dl.:>:1'.-le, lliJ.() <>b~ta.nte estare w 
f:d r.a úc r e:j i:f ti.Le e~ le,J1po d~ enCJ.rgo-s de bol se :1pr é d1 p0-;4() fo p Jd ~t ,,ffi .~rn: . 
fe r,ont.·~t,11:l•JS . ~aal:nini st,o;u;l.> do S r . 0 1·, J1.1sLino Car-

\11&.is de uma. \'CZ pedi proo;idonci;u <1\) n:::>o~·e .IJ.ci r.,.1 Acit.<I\'-: dcst!:i.C:vlo na c!d&dil do Po01b"l~ sede 
presid1>:l!.t: d1> cous , ,iut ~ 11li.1:sl r-c d·1 iru~..r to ; d:) 40 di:.trl to. o u.l re,~ p.:; ,\'la u riquo Victor de 
a.ctedl t) r.:ue C.S"i<.t:3 iJl" • >· i~1 e 1c.L1ç 1 J~a ,u1 oa •l:t:s, : Lim·~ . M:>t'tlB i):"<tt ~~.d,, ~ e 1D u .u:.i di! i gen .:.ia !.i ~ 
ma-s e Sr . 'Jam:i e M...Iln. acO rli!e~\Hv.IO po:- eutt qo.o e He c:-.l c.J1;1: r. :\nrl..wte d" sc.,lta ~ 11utr'1S 
poJér 1n~lco q.rn a m~t L: .. r.;: ;":).sein :1 , comiuuou 1 pc;-pci:-a:hs em 8 de Ja cei '"O Je 183) no a ;·.-.. Jt11-
a :tOlllb..i. r d:u o r .o:is 0:.J :,~ .. e .•th> e segou~!' im- b:uoentiJ c!a c:adê:J. .e Pólll!lal, derJ. m u1ofr\"O .a. 
pa\'l •o o e . :1:in ho de Yrn ,..::in .a e d~&~ r..ii\~~o. u~t1 i.n pcnt.Q p•1I:c h.I . . 
A . víe:o J i15b, ,~:)~:z.D.'.' r\e Sf~ te:- riJt 1raJ;J d:i O pr1:1v>l"'lr pu!Jlico d '\ r.oma~'.la.~ l\m :g- 1 d·JSíil: 
a. : .. hni u ia;r.Jç11 o ~r. Ganrn. e i\JeUo, $!'! THh s ·1h - Offi ciuf, man·l ll fa1.er '>ln lu~:ito e opln ru peh 
a ~ i alidr~ pe lu Sr_. Dr. Vcut11~ã. Sa..ap1iu, 1.fa pron·.Incit1., ~S.i> d 0c~· ~rol1 que o facto d"'vi·1 :;.:~ 
que.n .aço o mM:i 1Jl ~v1.1.'.!V cl)nce1t.o, ;ulgo con· J u lgad'J no :o:.J md1t:1. t. sen.:lo o& doc 1nn en ivt1 
venienta t raze:- cst~~ Za.i:-10 11: :.&Cl '.)O n b eciin~~to en ~· iad">S :i.o p;"es1:1.e:'ltP: d.l'l ;i:"O\"iDcia . . Po:- os te 
d:i ra~na.r:t e do p2.t l., p:t.r-a q·:~ fi:.p e n r-! .p:s .. fact •::.i o p elo p1·vc.edi:neo.to qtte postert•lr mear,e 
t r .:1.d • i.: n-~·ll ar!nae~ da. !:ma h :st ri.i. p.liitiea. e teve cr.im ojiiiz J e di ~P i ~o d.~ e1n:aa ··r:a.1 a y_ ~1r> 1n 
a.dm ia. ast :-a.t. ·.·a! ·~) ·c ~ eniriú o ro'fern ·> .:>3ra !til.O l c u.i~ d(;;Sm orali:t;a r. p r in 'iin ·1aç5e ;; de seu chefe 
c .in , en hr '-!ªª ;niulnt t•:·o·:rnci ., j;\ t irl li 1;.re lJada. : P'lli ti.co. C!l5C •Jlfteia l foi r etirado para a ca.tnt :i \, 
por ~1:l~9 .ualo'1 . so:fr.1. m:iis e ... te fhlg~t: 1. • 1 por cont" e~icn ~l2: do ~fl .. ~·i'}:--' publ ie\). ~ su??m~t.-

0 !:>r. \.tama e !\felb. L"IJ11:\?hi o c<>nt.." a.\ adim- · ttc!O :i. coosdho de d!:o r.1phna. por tf':r r ca1:SU:i•) 
n istraç;,o rl.'.l pr.:'J l'Í r: ci,~. pra. ti c'.lu rn lllws a c:.OS tle 1 ás orJcn~ do p:-e~.dente. 
dotba. ~.tt·~ m,:ito d·As rend~~ p11blic:•s . dos 11ua.4:'1 I F.:it rou Di\ adwini&:Nl'\'-â ') da. provincia o Sr . 
n ; 1 p:.>~S:IJ .. á.:1re~e n~a.r d~~ ;1:nent.Q1; :í cu rn :tr.'l_. .utio ; Ga.ro1i. e ).fe llo. e '1utir salt ·r a cam . r 4 a i'!:~r
por~uo n:.1.0 ex ta\ ~ i-:.1. m~s p-Or·tDC: 11 expe.he!tte l tanci ~1 que elle deu a este fact >. que per:.:}1t.a.
d1> S r. O .ma e .\!dlu r. âo se p~ibl~t"a prap?S.tal- 1 mento eunhecia. ·! :\omP.Oll o alferes ?lfannque. 
DJOnle . ?.t..ra -occ11lur d~s t-i$l'\s p r. if.~~n.s o: s.~ .. 'JS • tfologa.io de ,olicia. e ro!J\m~nrlantc do de :ita.
b." lJ1.J$ íatll'5 e o~tJ cs:p-;>i"- 3e á~ J ra~ e.a Opl111;w , \ C.'.i.L:Je:n;:.o da. ca.faJe d e P omi:. ... ! ~ ! 
dei .t ct :-: do .:;ua p14bli -.aç,il) 1:wa der"1is de ~~..:a ! F. n e !Jdi-roe co:n o Sr . mi uis;Ll"o da. g u c l"P.: ~i.· 
sa/1 rrfo da ·pre •irlenc."r.. Entr~ ~.s n.cLo.s na 1 lhe ~entir tud:l isto. e S. E x. at tencio.w e :J011c1to 
verd~rleiros at~ent<ldos l!m.• S

6

6 po~c:11 s er co1n .. 1 6'1u cumpC'_i :- 0$ ~~us ~cyereii, _1Sem p~:da d e 
zne t· 1'1·>6 c :o estai •de ro :nplevJ t1e)1no. :\!andou 1 te:np-o te;ezr ~phou. :10 S;. vtc ~pr~sld~ote. 
fa.z ,"3 : p<'..!la·o~iho a; 111n. Wrr. :'ccdo:d:..~ p!dr~ 11.'ie or:le n'lnd? (1 Ue Cll'Ul)en-.as_s·1 o alfer es ManriqulJ 
s en•t r:l.lrl p ;i l"•\ o â:~rJ 1n::1.:uQDl.o do }'at.e:l do pala- na c:a.pit1l1 e o fii.e::tse <illloa ·car par a o s e u ba
t!io, 'i.uiando o }~"eLeudente t.inha reque.· \do :i. I t:i.lh~; no t"'lrimeiro vapo:- ri ae ) hi t~i;,nase; :>.p"'"<:1. r 
tOli.l)i os a.-~hoinistradm-es S::P.U'i a ntfK"c12,rG. ~ i,e1u dess~ orden3 o "i:::.e-ptAsiden te .da pr ovinda 
o oonseg-uir. porque e ra r PaL 11eote il!e~al; o ap ):l ·'S t·'.)!eruu que o :;.l ftri"<!i !\fau1•ttp1() fo".:: de· 
S r . ('..-J..UJ,'l. e !t.·l eHo . . apon a::: en t~on na adrni :ii~- .

1 

m\l .t d~ du <' .... '\: g o de d~!ffr, 1do e fel-o a e~·.ll. •· 
tração, mandou pa~a.r s~:n 0~ 1 '> ll':::a. m·) e he~~ im"l.1.~l J.ta · en~e pua a ctditd& C.e Po•nb:l l, on ·1e 
taç:io. sem tei •til-=! aaro:-izns:c ~emelh1nie p a- 5re acha ·.~ (.·ente fo da.3t:l~aUte nto e unido a 
gvn·•nto. um q-ru')() de s.~ekradi.ls e p~ndo e rn r is,eo de 

Cro.; :1 1tma. ca.d~ ira na. ca.1êl:I. dei capib\l e u :na vida ao"s m1' tlS ami~o~ e a tochs os hom~ng 
C"-'a?O!hnia., íe7. a t°!'..!"speza. i::.:>ru o p:-ovi:ni::n to J rruus aoc..stad->6 e ima,Jr\a.n t~s d '.l com.1r ca, i:.oml) 
d_~lltL-; :t:eio auL?1·:za.ç.à? ~ le~i!tl::..t: .,..,. q'Je tt !e;:"•] o rJC;) faze!:dciro padre Arn~n --io. L9i to d a ~i.lva , 
hs.:i~ sG : dar. in s t~ucç 10 l~t~HQCt ·l~I ~ mQ:-a.l e.3pinha. <!e g-a ·g ·lnta de s(rn car-1c .i. t.o cl~efe q ue 
s.os p:·esos e Uomto e plida.n trop1co. mas a. p:-ete:irlc. :i cu~ta d:'l ~;:t.camarte a de outru 
Crf\·,<:ã.1 de o m pr;:ií'\l<;.!l;=ir e d~ ~.1m cap elhin p<1r :). tro~elbs e miscri~. d~:nioar o alto se:- tão da 
a cadil:t lieln ~utotiiação de 14'!:\ e 1.1m ()e.to ~t · pr·)\•inci.a.. 
legal~ tJ <.pe .ri.stame nLe repro· ·o. A pr n·1r.t1a, O ., J' t> f) • (mirtist~o ti.o im-
p-\ra. :t .•mort iz::&c-'o c1 .4 S? l:t d!•wi.Ja. 2.lltori:t.O~ :\ , !iR. '?OOL. ao '.'-"TA& . ·;")~ 
e .!safo de ..,poJi-::e! , :ipnl:cP$ qu~ for!'T. d iYi - pe;:i.f)) :- \ .• E: . ,,e~ Ln uugan1ldO, set& <l1~ de-
dirias em seri~s: m<1s 0 Sr. (~::tu::ia e :'\.fo ll·:> para. • ~1s. d.1. n<lmCa.Çtt'.l .01 ellci. c:D.SSJi ~ n. • 
i >rt11.A7e r a s~us u:nig •S '1Mt~'1riu no r;c.:;nmentv l O SR... ~1AN~ \:r. CAR~S :- \is·:i~urc- n \ · · F...- · 
a. terC'eita e i !fl <itta ao6e. p~P.L~rindo ~· .e: p•>l ic11e , q •.J C es;e offi::.U\.l estJ. eni Porub.~l : tenho do· 
da. prii~cir1 e ..;ea-u n~ \ . CJ:n ~stet1 e o :itr,1~ ~(. tos j ~um: J?l= >c: ~ ~~1.rta~ <;um . q·)e p-:> •SO provar e os 
pr·Hinztu. ~ ··:l.nd c: d$$tal·pe aos C·1ff"(~s p•iohe •.e. Ja;-e: rnse r.1r c.:> tn m 11u. cfo:>cur.v.>. 
fazend o df1n FJ :tu..~ iuju~tlfi<'nveis e i mp:oJo- \ Ss. <:hc~ada. do ult imo \•a,p~r do no:"tc n es~e 
cti va.õi. sómoot·: ;n. ra. pit.g-i\. r se~viços p'>li~_i c:>~ji. I po~to. prÕcu· ou .. we um rnor;o de umu f~rnilta. 
p:-egtA :l~ e l)ut:-os a. pre~tar~m-so na. prime1.-a importante da. capi ta l ,lfl t'l) inh ;i p r .. n·mo1.~. 
o pp1>!'tunid&iie '. ! ! o S;. An tonio d:. O)sta. Mindello~ comrnu-
A~o :- :i. ex~r,·· i &'l<'d::itar.l<'n\.I! :llga::r~ fact "'ls . ni<:ou- me que. iendo ~ma ~esa~ ~uç.i .com 

r ef..,., rcntes 3. par tf: p">litte:\. d!l adruinistraç~o do 1 uro MU ?nrente. por mo t.l\'O q ue ah.ae. cnnito o 
S r . Gamn e ~fot?o . 0$ a.,'.h-ers.arios µ ·;l i tko.q do : bon~. e!W! parente P"':nne tl~ .t ."·1ng-ar~sc. e 
Sr. G"cna. e ~l Uo são mo i.1 '> am igos. F.1'-t es: t obte•·1do rfo prhident.e d a prunnc13. o rdem d e 
t~ rn pa.zo ea.1·0 o atrevimeQtll dB não quer~rl!m priaã.o. consegulu qu~ elle fossiil p~eso e coa
ot-Gd~cc" ás oden~ 4ue recebera m •los ineul- t1ef\·3d<1 i nctn:.im u nfo:i.vAl no q ua rtel pô.:' ~ lguns 
e adoi m andões da pro\•i.nc i<'.J. n a carupa.nhR. elei- . dias, e na. passagem Ôl n.!l<>r fel-o embarcar , 
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en ~rêgando-lh e il b.:lrdo uro ti tulo de n.ilunt:l:-io : s i:no Sr . p :"'esidgrHe d·:> conselho~ apreciando es
(mv.s:~ rn:) do exe:-cito. li tgg fa.c toq '1 ue ~cabo d•e- narr~:· cc11n m_'.1it.it ndP.iH-

0 s.1,. c;" R:S-EUV> DA Curo< a A : _Está res- 1 d~de, e infol'"m11; ndo-s ~ do d lust,.e C:lv,Jh i::m(') ~11 e 
ta.beJQ(.·.ido o reCJ'u tArueo to na uliohs. 1,ro- 1 ~l~Su .:niu :i cadeira ::h. ,Ji~!t idenci~ da rnintu p~..._ 

Yl.D.cia. vm .,1a, o Dr. ~lanoel \ ·e n tu ro• .Je H:tr"l'O$ l..erte 
,.. .. . . , Sau1pa1~ , o:a .,uem 3.inds. con lio. p :"oT"irieo c1'"' de 

O ~R . :V.\J\V.u.::!O RuE~Dt: .-E o ~over.c.uJ, modi> q 11e ;i Pa :·a.~l )'b<.i- ·:ulte a.o (lom io h l~l";• l , 
apeza:- <f , ~to , ·~ on sl'rvou-o. entre ua ro:nm 1111h.ao b-:-... zi! r~ ir11, e l i,· rP.-~ d A peo.-

0 3 11. • .\l.Afll«)F. L 0.-tRLOS :-Agora., a.ind11. o·.itros s~ 1· 1uc h~. de \'A:- air. i:~ ~cntA.ch n a <'1t.dP.i r :\ de 
fa<.:.tt•.s ~u1 t1llfl da._.:ia. ter pMle o :•r cs ideu le d~ pre s i<leate 11.1 pradnci:1 o li·lm&m qoe t. ttM Je 
prn,·:1l.;.;c1. •f UC como o s~.(;-..:,'.>,). e M eh o e1M l udo n 1•t K.•.)1 I Í!i:>..dO p.oltl rl~;;::..·n e ini:. r 1ittio na ft"Ifl! l"'ri-
lLd oe e p rd tud() con eor .·e. cio de râ·"l i mpo:-Lante cargo. 

A c o1.m a.r.\ SJ.\J:3 o q uo se deu no 40 clislr i<"lo r. · o quo ttnha :l dizer, a s•1pponho sat aum-
t ,d~ a~Lt:·~ç!o ~hu.fe:il-iõ.1t. fó~.). p .~ l .i j~Jir wu- <"-ienb pa ;· ;i. <'h~m:1.:- :l<"L;tenç?to rloiõ!,al l ~)~ pod~r~!I 
n1c1.::i1; Je f'ow.:.;:\.I~ b;.ld::l.rcl Pedru \ ·alho d.'.) do r;stad11 para a inf· l:z .1rovincia tla. Par a!1yba 
Re-.:o e ~IcJlo . Esse ju iz. fi>i re~n-:.1. ido a. ?~fofo •to ~ort.e, di~ n-a.· de melhor sorte. 
par"d t.• Le1· 1uCJ d-:: :\fama n;;• t.tpc ; iu~u, tendo Voz~ :-~lu ilo e .u ! 
fe ito ~ <tpur ~tão d-sndesti ru ou jfJ9·vio 1ww 
can•1 ·w; k h1J•i"-"Jt e1 potiu'1·0, cx•mo ·~ne diz. n , 1» '.":U\IE..'\"TOS 
znill i!:i rn d•·i ,; u ~i~'<ª ui:1:1do;> u:spenJe~ <> co- 1 )fo i nqu .;:r i to políci.,, l ,, ,i•oee<lido -:i ::i,. d~lA .S"n"ia 
trcg<.t do ~itu.c d () ro1u:-ic<i.o t! r. er.,p;)tJ~:llJJ !is.d-o , 

1 

fle f\: mbal pelo ?L11rLicm. 1c de 8 de Ja.noit1 ) de 
se1tdo n:1mei\l:iu pa ra o termo de PorohJI ou .m l ~O fo~ d<ub a seH"uitwJ. ;11\1:k:.Ot;ã.J : 
j 1l i:L muuicipa.l~ q u e não ~c·e1tvu a. nomw.ç.~o. ., Do l :" ,;.;at~ 1n·1uen l0 a.~tia-111;,: pr,1\· 1110 quo 
O Dr. Pa.i1..,) \"elho w: in p.:.ra a cid <.1dc do Hecife • . n., noite d tt 8 de J.lu<'i ro ào C1)r?"l:.'nle ;o n no hn· 
uta.s . ~,1!erHh (!!lt:1 r fo·a. d;.i cOllHl r\~n. ~· 1 1 ii _ lún:.- ! " Cndo p .·e·: i .... r:uccnc s_e:-r~do um dl).i . ·.-~\ roos .dl' 
t;~ . o p.n.~ d~ d tre1Ll'l. YoltA p i\l'a a provr ~1.:1a ~co 11 - 1-1- ··Jt'l.r d.i. d pr:i ,do """-"·-t l 1 v1·~ ~ d :l ~:u:i ·· ;\ pn hl11' a. 
S(';g· iie a '.tei1Jis~:.(', do 1'1">1n vtor de Poai b:d e a ~ti~ L.:t <:i.-:fa.dc, Oi :"Ireses r l-'C(>lh idli!:; ;i.. ue lb . pH rte: 
u:;~u~aç..lo p<l i"-<lllí de <1u t ~o ad lw..;,c $c~uec14.l elo cdifü·.o dllr;~111 print:i ,"1i.O á C!:::..s a.-. SãhinJG 
cwup·\n.li i.1 d•) a_lfore.s ~Janriqu~, e eh<:~~ b l p '31o .m~paço aba.· to eo~n a. serr:>.~em e ~r.,1:·.'l n 

ponLo a rnftuenc:1;r. ~o p()Jer 1u.i g1c" de que :·all i!i mt~rn: da mt:raJha. •tJ.oJ c:ere,.. ;.1. 111el';ma c.l:lé~> 
qu~ , avc;;nr da. 51tua<_'i\O cm <i:ll ~ se :t.Ch 3. -•3. 6 e~;.:anC ·• .:i d tt:1 m ·1ralh::s ; q uA i.ind:a se c\'a-
ruar:.r,,~d•· r'6.spons:·~bi li AT p olo ro 1n i=-Lro d!..? 1rnti.- di 1·a..:1i os ~'811 t 9 · 1\~ 1:.~dosi ' 00.ro ).J :·tl ho i r.~~ T;~. \ :'\ ··e~ 

c•.l e ... 'u ·h ('.~ma. .· a., C.l'.l.. h "ôu ao ex.~r::-icio ~1:: ~u iz de 1 !i-:-$.r.i .l _e .. ~ O:•.l:u "UI P o !l"~ ; : 1 C,•l> . .- .1.l ; 1r1:c i .)i pti
d ~ rel ".) di.t. con11t.r<:t1. dll Pmnb 1. e a ll1 ª' :lchu. g ado 1a t0r;l da rnon lna.o fannzer1do .;;:dtea.oor 
fate1do pres"W c.on:r '*" 03 supp!e11t.e.& d,• j ui.i; F. ste · ~ãoJanu~:-io1~ Saol·'lS : .~\e. 11 t;11 iu· n i\oáo 
mu n icipa l p:>l"a fJer d~gpronun•.;j,,do e c1.nvo- d G. c .... tICa C•)lflfXUI~ ~e ;.0)dAd.;,s d o JestMa 
cand> oj11ry Jn r~1 h vrz.r vs d1v~rso" c-r imin·1s .g ment ::> d e l in~ .\ estJciD!l3 o n .sh. e. hHJe. 
r.., m <> ' l!! pt'(1Lc.z idóS p e)() !!,11z.C!"<t no d.q l1dLts; P"t' (\ impe·l ir ~ fu~<.i -:ia:. d ::m;\,g 11 reso$. •1ue 
long' i n:1oa.~ re~i~e.s, co~no pro' º c.ow c.s <bn t- j ten ta.r <.1. 1!.l ::. hir pd.-1. :!:"!de <·e .Ta h ... 1~ 

0

de 
a1~ntos t.p:c publit·o. or.iom ,le eeu c o1um 111:tnt e .,.. nn. l :11pos1ibi li-

~à.1J e:ite; o~ foct.o~ qlle l e vo M> coohec n ie nl.o ! d:..uio de t.o .• 1:!.t i4 hy.,.o.A.l ~l}ú<llb !:!'":•.,d1; pol"' 
d J ~o,·eruo ; OuLro3 muÍ IOS teria a r~ ; a L·u. s.i ). o:..tar ob1.;t~ . 1 i \l 1 ~ ~ch:idur:i. dn par~ · 'l lh) <b 
pr .1c·?ra s..~ ÚZ•·r um p!!t~seio a o;: trns pook.s .ia r ua rl.l ~ ntr.:1.da. pa:·:i :i :..i •1alle sit? .•• o 1 IP, fo:-a. 
p r o\·i nua., ll.J.S q uaps <) 1.tu1.gico P'...:l " t" ~~ in a.b- . pr(l vtrnt i\'.1. 1~1 ..:-nt · f· it.-. pe i1:s pre.."S·w ('o:·nl) i;c vê 
s~1lu1.o Co.nínio: para :dL h1·l ~1wa l)Ó let, cre:-. 11 rio.~ autcs, peJo po ~ai g-c) ca p i.:- tr, da 1·,"! ··erid:i 
o~ed.~<~e r O:J. morre.-: n:lo s& e.') n'i:· n~e 1~11 e n·1 5i> e. s:.b . l i vre xi (e: r1.iw s ou u·.·s dr.!$C1 Lr_1;1t ,. em. 
d1:str~ctu d,t m i ;1ha pr\winc & penetre o d~mlnio d irC(!Çii.o ;~ ~r:.r!e por ond~ i:;e Oj:•O:"a\:·a · 11. en1...,.ào, 
d.:l. lei . a1:i ..- ~ la rez1i.o. ni 1:~a osti su,i ·H l .l :lQ :in- e (jUê do.s tiro:t dís~.,:u·:idns ie empre!!l.Od1) al
t1g_o dow1.0:0 do l'füHS f,.rLc~ O ba eMO ~ rt& Ó O ~ll:nAS bsJa~ l OS tr:f,.Ezea pr9:iOS. )for-eol i 'IO 
un;co poder a lli conhccicio. e n!: c:-i1uoa mni3 I H.iboi l"·:> d e Ç:iatro o Tb::i.dGu l..Qita dci MriHo 
gra~cs e n vo1veui.- sG em L:"i.l IDfS ~erio (}110 •1uaú "'" .f<lllocar3 rn ~stP.i na mtii>lll<\ n o i te"' · t.•.orno H~ 
.sempr e não s:io descobertos os s13as aut.o.) re ~. e ve t:1<1'1 anto-:. 
Mé algum9s \"e1e>!' os prom:,lo:cs e os j uüei: s.io 4'. Perante :l l e i s:to re:;pons.-t\."e i".,. p•:!:h.o,·a.q,§.o 
oa J'i'O:}ri.is c r imin•}s,1s . do6 sentenci.:iid )S. o c.a~'.'erei rn e o.:. ~nUidos que 

E peço, po.s, ao ho n ratio Sr. presidente d.) J na noite <!e 8 lc .Jane ir o ~1.1arner. iam a caj~a ; 
con:t r lhv o :\03 3C U:S co.uptu1hoiro<; do c1iÜl Í ,;t1~rio · .a p lll~ '"Orl e. ~<')fll p:-P.~ -,~ M:i. ,..c:olia () Ribeiro dA 
qt.le h nce ,i1 suas hen.~fi.:;;1.s vistas para. a provin- C1utr:> e Thá:le1.1 Lelte ·1e M":llo e pel•JS fo r i
ci.,, d:t. Par.'.\hyba e a ; i,.·rccn dos. mal~s pres~n t es i m c nto;:; d~ F.stevãr1 .Jannar~o dos Sa·\t.')S G Ji~ 
e fulur»a, cp ae q1 ~t1.1JÍ !ero "11'$ n!l·~ · ·o.:n do c1} r-Ot-n. P &r air$k C:i.bral, OB .R· ~lrlaflo~ Õi\ ~11 ,.,rniçt.i.t'l f'L F:An 
collocados na.s a ltas J•JSiçles offici'l6S aHi os (i •le . corn·a<inda.nte o• a) ~'eres Ma.nr iq ie Vi<:tor de 
não es t..io na al t ira de occ;1p.1r os lo!...~re;J q ue · Lima . . 
devem se :- o apan.'!.gln do ·ncri to e d,1 Lo.t i:: nto. O • ~estas con-1 i~õe3 rlen 1 rn r.h~i o ~al"'cereiro 
Sr. <~a,na. e Mcllo pórle s e:.· ir P•\.r ;l- ~·d tfl co·1sa., p erante o juiz rlfll: 0iir<~ ito i n1e~ ln:-> de~:a coma.r
menos para pre~id~n ~e de p rov1n ;.-:ni.; r\1.lt:d he Ci\, Or. Joiio :\fonteir;, Oiniz. la ::1.c.<'órd(l co:-n o 
~aergia. p;t.t"A. re3istn· :is i:npn:ii~ôes, e p:all'i-tl is B.V"iAo de i.9 rle .b nh·) dc: 1g~,7, 11m? cr:m~i 1;P.r.'l 11 
mo para aa.~·rificar &o bem uU:t.~ e intc;-Psse da de respoosab i litl~rle o crime de a •1e t r~ta ~ 
prrn--i n cia. 0$ iot&re.sses ,.,04uen .inoa e incoofe '38.- a.rt. ·t-2:5 do to li~n c;oiminal. com Í-elaçao :tos 
"rei.~ fJue t.ê.m ~ido o caracter js lico de suas ad- cl\:ocereir02, e o proceaso f-li i n sL1ur:M:lo e se 
minis t ract)eB. Port[J;c;.LO peço q ue o dis tioc t i.s- . a.c ha pendente de de ciaã.o do HJ.peI"ior tI"ibun&l 
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H6 Sessüo ein 26 de l\faio de i8õ2 

da relação do Recife « e deixo tio denunciar ao 
command:inte do destacmuento dest:t ciihde o 
:ilferes MMrique Victor da Lim:i. e aos sol.lados 
de Ileu comm~ndo" que na noite de 8 .de Ja. 
ne!ro do corrente anuo guardavam a cadea p•1-
blic:< dests cidl.l.de o pr::1ticar:1.m a.s mortes e os 
ferimentos de que se t~ata. « po~ con$ider:tr mi· 
litar o crime que se deve punir)~ elll \'isto. da 
prl)vÍf'.?i:o do conselho suprem:i milita1' de :.!O de 
Oatuui·o de iS:~. dos :w1sos de ff> de Fevei·eiro 
de 1S-J7 e de 11 de Ou tub·o de 1855. por.1ue. si 
essas disposiçi'les consideram mili~r o crime 
cOU\1tlGttido relo svla:i.do, <ple, «como tal. <lst:i.n
do de sentinella e g1rnrda a alguns presos, o~ 
dei':< fugir-.., deve-se ig-ualmcnte cnnsider<1r 
miht:.'\ t Lndo e q •talquer crirue que o soldado qna
qac!l .s circ111nstandas » co1111neltet1 p3ra obslar 
ou 11npcdir a fü~n. dos presos. E' esta. minha 
op'nião a l'e;,peito. 

o andam ellcs e seus amigos em procuM de um 
juiz entre os vara,.,,dores da cainara municipal. 

« O procedimento noi>re ''º Sr . Ma.noe l Cava.l
c.-.nte de Souza devia Mvergo1~har o Si·. Pedro 
Vel!tv; entretanto estava a eipe:-a. do alferes 
.Manrique p:i.ra fazer a devida prisão a seu be
neficio e conv >caro j n?y para serem absolvi· 
do$ Rufino Cesar, lnnocencio e outrns cri
minosos. 

.: Requeiro que se fa<;.ain s;zbir estes autos ao 
111111. Sr. Dr. juiz de direito da coma.·c:i, p:ir:\ 
pr.,d~encinr como entender neces r.1·io e de 

• justiÇ" · 
"' Cid:.i.de de PomlJn.l, 29 de Julho de i 8SO. "» · 

Joaquim Pedro do Rego Barros, Ca\•alheiro 
da o~dern •le Chdsto, condeco1·ado com a med,1lha 
ger:~l <la. C:l.lllJ'l:Lnha do Paragu:\y, <'.a.pililo e 
c<immaucfante da Mmpanbia <le i!ifanL11ria. da 
Parahyba do Norte . por Sna :\fagestade o lm
per:v.lor, etc. etc. etc. 

Titulo de ~ol1mtario 
f().\.0 sabor que Antonio da Costa Mindello, 

filho da Elias F.·nneis~o Minrle1lo. natural dest.-. 
pro•inán..as.sento•t praça voluntariamente nesLii 
comp"n1üa ;t 10 de Abril cot·rentc. com destino 
à cü ·te do lmperio. n:i fürm:i. da lei cm vigor, 
,;em dfreito a.o 1·cspecti,·o 1u·en1io. por 1\chM-se 
cowprehendido no :\viso do ministerio cln guerra 
de 1 do Outul>:·o de 1861 e ordem do db. n 27i 
de ·2s de Agosto do mesmo :inno. ol>rig:1n'.!o-se 
a se1·vi1· por es;ia~.o <le seis :mnos, n contar d11. 
dat.;·1 deste. E p!lra const:tr e 1D todo o tcrnp:> lhe 
u1;i,11tlci pa~sani [l~Csent.:l que val jlôt' uiim ,\ssi
gnMlo e fi.z selln1· coin o si note d:~• armas do lru
pe1·io. Qu:tr:ol do comm:1ndo da comp•rnhfa de 
iufantnia. no campo do conselheiro Diogo, na 
Para.hyb:i. do No~te, em 10 de Auril de 1882.
:Joa'Juim Pclfro elo Re!JO Ban·os. 

Po)tll.\J .. -Temos presento algum:is c;wt:i.s de 
pes:;oas circumspectas residentes n a cidadG de 
Poml,al o de sua leitur:1. resulta : 

" Q!lC o Dr. Peíl ro Velho oa Rego llfello, que 
cstti sarnfo alli proccss,1do por ordem do presi
dente dn província e do ~overno imperi[l.l por 
sen procedimcn 1.0, presidi ndo um!l. duplic:it:i. de 
apur:1~11odo votos d:i. eleii:lio do 4• tli, tricto clei
to1·••l, e ro; removido do termo da~ u~ll:i. cida<io 
pnra o do ~Llum 11g-11ape. conforme foi publ ic:ulo 
no Diar-io Oflicial. assamiu o e:cercieio de juit. 
de di.-eilo in\erino d:l comarc'\ e anda eiu pro
cur:i de quem o despronuncie; e. não poden1!0 
obter próvio comprorui&so para do.sp~onuncia.1-o 
do seg:nndo ou :.li:is p ·-imeiro supplento do juiz 
munici~a1, rompeu com este . · 

« O Ôutro snp11lente, teu~o de servir do test&
munha no processo, não póde ser juiz na ca.us.-i, 

« Com Ru'loo Cesar havia elle feito viagem 
de Campina Grande a Patos, cerca de 40 
legnas ! 

« O negro Luiz e sous companhlli ros. cinco, 
continua.vam eru sm1s correrias, o contra clles 
andava. outro g-r~po combinado de .. balo.ios.,, e 
"c.-.bclludns .. sob a dirocc.·10 d& Jo:o& E;~:ella e 
11lg1rns soldados do destâ~a111•~nto (ao todo 30); 
estes com aqu!l!lo p"savani Sl)bt·e :1. popuhç:CO 
roaeifica e bboriosa, seDdo que a gente de José 
Estrella estarn seu.to mais fatal, pelo numero 
e violen.:ia.s que commetti.a em nomo dt\ loi e 
d:i.s aut.oridl\des Entretanto entre ollos ha\"iam 
aig-uns fücinorosos \'Índos do <>.Cari:r» no 
Ceará. 

" Era uma luta. de assassinos e c1·iminosos 
conW< assassinos e criminosoa. 

.: O tenente cor:- nel Luiz Antonio, ps.ro. me
lhor prologo<' 03 crimi11osos do grupo de Luiz, 
uniu-se aode Eslrelh\. 

Dizi:1·se que este j:i desconfiasa. d~ co.:dju va
ção ao tenente C•it·oncl Luiz An l:lmo pelo mnl
loi;ro de seus <Jsfurços. 

« i\. legalidade havia clesa!)parecido daquelfa 
comare~, o terr;ir esp::1lhav;-..se por toda a parte 
pela lut.i de criminoi>0s contra cruuinosos. 

« O tenente-coronel ó o mesmo t 11flCJ do 
tempo d:ts dili~enci:is do al:'eres M;lnoel nfau
r icio, que de~illu li,fa roinpen com ellCJ, taxan
do-o de trai.dor :i autoridade e p1'<>lector de 
critninoses. 

« O grupo do ne;ro Lui:: parada p:·os tos a 
ser vencido Oll pelo• l'etir"<h piu':I. mCllho1• ro
temper;1r-sc ou por alguma emb~sc11<la. o por
fidia, n 'l"ª se cl1arnarrn rc-1istcnci!l. legal. i. 

Taes siiio as noticias <hquo lh p:>rle d,• pro
yj nci:i om data de i do correnta. 

llhn. Sr. j ui r. da direito interino eh comarc~ 
de Pombal. 

Luiz Fernandes G.impos, ex-prornooor pu
blico intllrino dcst;i. comarca de Pombal, pre
cisa, paro. podbr roceber sous \•eoci'llenl-0? da. 
thes<H11·aria. de füzen'1a, que V. S se <hgne 
"ttestar si o supplicanta esteva em plen-i e con
tinuado cxercicio do refe rido ca;·g o desdo 1 dG 
!lla1·ço proi;.imo p:tssf\<lo ate ao di:> 23 do mesmo 
mci:. por ter no dfa tt sido e~onerado do solire· 
dito cars-o. . . 

?\esLe~ tern1os pede a V. S . dcferunento.
E. H .. l\1.- Cidi.de de Pombal, 29 de Abril de 
1882.-Lui.: Fcniandes Campos. 

Recebi hoje. 
Attesto affirmal.i\':l.mentc. Cidade de Pombal. 

1 de MAio de 1882.-0 i •1ii de direito i.utei:ino, 
Pcd1·0 V clho do Rego M cllco. 
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Requerimento Souz.1.. -Temos presente uma. carea escripta 
por pessoa de todo criterio e circumspecção da 
cidade de Sou~a a 9 do corrente mez . 

Os di!;'MS Drs. Manoel Mariz. juiz munici
pal e Dr. Manoel Barll.ta, juiz dP. direito estão 
sem gar mti:i.s ! E$lão co:i.cto3 po~ crimino~os 
cu,ios processns depen ·rem rte decisã:o da.quelles 
distinctôs mll.~strados. e ainda sol; a. pressão 
de outros que já pronunciaram. 

Requeira que se peçam ao go;erno as infor
mações sel,l'uintes: 

O pervers::> grupo de fati:: Rio Preto, a con
\-Í te dos cri1ninos<is e seus protcictores , apl·ixi
m<i-se da cid;ulci de Som;", e ser·\ mais um 
instrumento iiara o assassi nato d:i.quellos i!lus
l ra.dos ma::ristr:1dos e do d igtincto Dr_ Sar
mento, actual j uiz municipal em Cajazeira, por 
haverfunccíonado em alguns proces3os qu9.ndo 
p r·omotor em Souza_ 

A pequena. força alli estacionada esti impre
s\9.vel, b:utancfo saber~o por ora c1ue n~ tem 
<l&floletas c."pazes pira qualquer diligencia ; as 
que foram remetti1as clepois de no1•0 mezes cfo 
l'ei torados pedidos não quebram, não far.em 
explosiio ! 

Ct\.rcce tambe:n de dinheiro para o pag-a
IJleoto de so·is vrmciment.os ; ti mercê dos ne
gociantes e de qu!)m quer adiantar alguma 
qnan tia ost:i. olla. em situa.~l'ío cada voz wais 
difficil ! 

Sob as affroutae e a.mea«as dos criminosos os 
di,znos m"'gh1trados no a.lto sertão estão su
jeitos ao plrnha.l e b?.Camarte dos sicarios, que 
dispoem de alta protecção-

A distribui~o du. j1.1sti~ é um mMtyr io. 
E a ndministração da pro~incia continria 

surda a.os chm~res d'ls magistrados qn e pedem 
garantias ou ent..'io s imula medida!< de e1feitos 
ue!;!'atil'OS. senil" a bera. dos crirni nosos, que po1· 
seus pr(ltectcl'CS disnoem de (Odrys os meios 
officiaes à perpetuação da poliLica de iotimi
daçiio. 

,\ co11a1·c:i. de So•1za de\-e oxpia1· cl uramenttl 
sua nobro :i.ttitude na elciç.ão de 31 de Outubro 
o pai::-ar sua \'"'sister1cia â impr!lvista e «mer
c ii.nlih candidatur:i. do Sr_ Or. Sollr.a Carv~lho. 
de quem é parente afim e protegido o Sr. Dr . 
Gama e Mello, e altivo proc<ldimento eontra as 
im:iosições, desmando ~ desvarios do Sr. Dr. 
P a.nla Primo e seus sequazes, em opposição 
ao Exm. sonador Moira e Vasconcellos. 

" Obedecer ou morre r " é a senha dos faci
noro$-OS officiacs. que sctualmente tem à sua 
<lisposi~lio a ndministL' :lção da provinci.' ! 

Ho1·resco 1·eferens . 
O Sr. Dr. Gama e Mello deve , ao manos por 

entidade, salvar do punhal do assa.ssino :i.quclles 
dignos membros d:i iungistraturn ; não es'i nnl)(\ 
(\ infeliz sorte que coube ao dcowcnturado Dr. 
Vicente Ribeiro de Oliveira no termo do Piancô. 

Cumpre-lhe proteger a i11dependencia dos 
membros do poàer judiciario. 

Vai :i mesa, é lido, apoia.do, entra em dis
cus~ão, a qual fica adiada, por terern podido a 
palavr:i. os Sn. Souza C:irvslho e Carneiro da 
Cunha. o segLÜnte 

. i.~ Si est<t o.berto o reci•utamonto na. pro
vmc•a da Para.hyba, e, n:<o estando, cm que 
caracter, o 1.0 11ice-presidei;te,b;1chi. ·e! Antonio 
Alfredo da Gama e i\tello. in~odou a.&scnta.r 
pra<p e embarcar pa.r:i. ~ta côrte, a.o monol' 
Antonio da Costa Mínc!ello. 

2.0 Si o :to ~ice-presidente nomeoll o aliares 
Manriquc Victor de Li•ua delegado de policin 
e comin"ndante do d<1>t·1camento do termo de 
Pombal e fol-o para alli seguir. 

3_0 Si o 1• 1'ice-preside>1.te m.'.lndc!l. fazer 
ing-amen to ao Sr. Ciim1ioim d:\s ped ras, quo for
neceu â obra do ajar.linamento do pateo de po
licia, G por qne verbll ~ 

4.o Por qu e verba. mandou o 1° 'tlice-pl'esi
d~nte pagar os Ol'derui.dos do profe>SOL' e ca
pcUão da. ca.-lcia da ca.pitl.l, rogares cre-dos 
sem :iutoriza()ão d e lei. 

5.º Si o bacharel Pedro Velho do Rego e 
Mel!o, removido cm Novembro do termo da 
Pomb~l pwa o de i\l:i.mans.,1apo o. seu pcdiào, 
acha-a~ 110 ex"rcicio de juiz •le rlireito illterino 
da. comarca. de Pombal presentemente. 

26 de Maio de 1882.-S. R. - .3I. Carlos. 
O SR. Piu:smi::.,"'T.t :-Prillleiro. parto da. 

orde ru do d ia. 
O Sn. A!'TON!O PINTO :-Peço n. palavra pel.1. 

ordem. 
O Sn. PnEsIDE:->TE : - Si é sobre a. ordem do 

dia tema pa.l<lvra. 

O S r. -~utonio P in·to, npezar do 
respeito e vone1':•~iio que deve e é obrigado :í. 
preside11ci<i da c"mara, não póde dei 1:ar de 
p:·otnst~l' contra o arbitrio e violcncm de. gua 
acnba de ser 1·ic tiw~1 lão injustamento. 

To "ª l cani;U';l. po1· testemunha de 1pe foi o 
primairo a pedir a. palavrn em tempo, e com 
!:'"l\Dde soqmis:. viu que :i. pal:wr•l foi conco
d ida :i. outros deputados. 

bstirna q11e oa. co~por:i.ção m;iis iUustrc de 
seu pai~ se dessem f.1~tos que provam o rauito 
pouco amor :i. lei e o respeito aos princípios de 
01·dem, e iarucnll\ tanto mais quanto estas 
aggressões são dirig idas a um homem nov01to 
na tribuna, que não sabe nem, pôde fazor va.ler 
os s~us direitos. 

Para que não passe o precedente, requer que 
se insira na actn. o seu protesto. 

P 1:ocode-se ;\ vot.a.~.ão do seguinte requeri· 
monto do Sl'. Andrade Fii;ueira cuja votação 
fieou 1\0lltem adiad:i [!Ol' falta de nuLDoro : 

"'Seja enviada ã cornrnissão de cont is. afim de 
intC1"f'Ôl' p:i.recer, conjunctn.mente solH·e todos 
03 .Jecretos do go~erno nbrindo c reditos para 
despcz:is com o fla~ello da se.:ca. na~ provín
cias do noL·te.-A. Figueira. » 

E. rej citado. 

Procede-se a votação da emenda. do sen:ido 
ao projecto n. 55 B de i8i9, sobre e reditos; ao 
ministerio do imperio-
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l'S Ses::-ilo em 26 de !\foio de 188~ 

E' appro,at!, a emenda :lo· se nado, e rernet
tid~ à co1.i1nissào dei i·edar.çi'ío. 

O :;a. P11Fs1Df::xn: uo:ueia os Srs. :3° e 4• 
scc_ret:irios p:ira recc.he1·L~lll o Sr. ministro d:i. 
agi·icultura.. 11u0 ,·em lc1~ o sen relat.orio. 

intc•Hluú.J,, $. E:s:. n~ s;iLlo <'Ol'1 iti í'.mna.li
dadc:.; <h> cstylo.procede J. l~ít n·a <h>sc rel.•torio, 
e roL:r,1-se co.u as wesiu.~is ~1r~n~llid ides. 

l~ntm em 2, disc11ss,10 o pr<ljecro conce
dendo lllU c:·edilo :10 WÍnlsterio d~l g-ner~·!1, na 
verba-Obreis militares. 

O 8r. )J1.1.que-1<.:,,.tratla. Tei
xei 1.·.a, diz f:J.HO a oppo1)i \~ i,; n,);) lPnci ·)ua\·a 
aio11ga.r ~sle dcUalc. e, po~t~1.11lo~ se1·i t11'Út1) 
re ~umido, o n:1o Leria rno:-i.: : o pedi.J.• a p.~la\'ra 
;ú ji o não Li\.·e:-:;se :'cito ~1nle_riuJ·1t11_iiltc. 

.:\ iuip ·cnsa ti..·m. s.~ ucc:11Ja•Jo co1 u g·r<1nd1~ 
i11s st(.:!Hc:u. {:Otn a de:uor.t da. ap1tro.·01ç:lo do$ 
cl'e1li us; e,aiJO•'ci n "~l''l>a<)io dtw"- r0eo>li í · 
s ~ )Ure ~ ·uc.d 11'1a o o g-a\~ern,J. co111 Lu lo. c<Jluo ~ts 
ricc11s:1~~ ~":·s tQm sidu ;.te11~;i•i 1.:us •. ul_..a. o orwl1)1.• 
l!.r;;c..:uttw.~· ~\. Jinlia <livisu:·i;i. 1 ~n:,re :L rn·:ncwi:1 e 
~ ~u:1 i ·1 ·1a, ~tec:c~ da dirl·c<ãu d1)~ tltJlJatc; e 
p:i.,ticLil:t:iucntc elos crclit11s p0diJus pelo 
!.:"ove:n ), 
.__ Pe.lo, pois. ;10 Sr. president.~~ e rto g-r)\ern i 

q ne. u;l orr;:111i.;:-1ç:lo da 0 •tleui do dia. e n.1. dis
c11~sit11 d,,.-s eredüos. de s111 Ha u ·er:H urgerHes. 
tenJ,;tul c1u1:li:)•e1i1l 1.du. · 

O e~n.:ii to •1ne S·! dís:-~11lú~ t!iY.: o 01·~ulor. 6 urn:~ 
p'."1J \';.1. C\·l,l~n to dn J .. ::-.êujd,1 r~ Ui ú ll•l·q irCZ. iJ :flll'3 

se tern 1.i,lo ('Ont:·a r. cl:i1u:i.~:ii :" f 1wl11h;. o 
o qne ~f\ di~(·u~e j:i fign:•ou uas or1,.len:-i. du di:L 
lw 1:..1-•cz rnai~ de a1 n l tii t·I, . 

l' er:.,:-u a ta c._>0111t1set ndl1;1n·c ere1liLL)~ lt11G f;1l 
t~.lrn1. o pl'i.1.ei.·.1 t::ikl:w ,ui;'"' ti· lo,; c0:n
I!1~s-.,·o do n 1'Ça'l1t:nto, dH 1p ia1'1!•.'Cl C rnr t.ill 
hi1'!.!0 esp·:ço de tc.,jp ·. 4h or1J,~u1 d 1 di:1 '! 

~i ~ 1. 11ppn':'i(;:lo pr11tr,sl.;1 (·t111L1•.1 -i.. r-es 1ons;11Ji
li.l:tlr, 1p1e ihe.11nniran1 ill1 ·. 11[;i r~ w~ 1 11 ·p·1;- i1-;s > 

p;',cle d·~i::a1· ti'~ 11 . o~tl·.i r-"'P. :':1•n~1\·ü l ::i1._1 de:-;:pros
t;,!;.i:) :\llC o dr$.~11slt) pa!i]L·o l''·~~k i•tipPr J••;la. 
f;dt1 de cui [:vio Q. rlire•·\{1u u:t dis·~:1~s;"'jl·1 j! YUt.a
ç.;irJ de t1)~t ii. 1'..) mn~e:·i~cs. 

Fei t :.o.:. •1:-::t.:lS <"!hsrir\' al:~~.e~. ií111;t:lt-sc-:l r\ n r:1 .. 
dor .n. pe··lir d ias expli1:·:çt1u::; ao nüLr~ :liiui~Lro 
da !tuHrr:1. 

.. \ iwitneÍ!":l ve1•s:1 $')b1°!"! nma. \~01·1.i:i p:t1'n. nn1n 
i:::m~l ·ucçiio n i. pr·ovi ne;a. tk1 Pl:, 11hy. E" de 
1:00 1.~ :e Yerln pM:L um fog-:lo do 15° "uaLdhiia, 
que esti IliJ Ce::.:i. 

E' 0 !e es(ranlmi· que se.i~m submettid LS LO 

parlanicn lo pe"~s olnci;ce~ ern ~c".elhan!<:!s 
<"M~fis. a t!"i1uin<lo-se :li um;:1 pr0Yincia oliras i'(ü
tas ein ou 1-.1. 

:\ rn-Ynnda ~ mna ,·0rlm para obras do la
bor"to~io <lo Cnmpinho. 

'~ ~o\·~rno nãri ~_e liu1it.011 ~ verb:i que porliu 
ao pnrbm~nlo, abrtu u11i cre ht., e enlre'.anlo o 
o':HJ.>:: •alie que. al!i ha falta t.:J.L·e,_ da peç:;, 
prrnc1pnl. q•ic e o n10Lor ,-,ara o~ niochinis,11os 
imp<1~·l:lnlr;~ do es~:tllf>lecirncllL1J. p0ç~ esta <JUe 
esl:i iruprest1v .. 1 e nii:o púcle. pol'tanto, s"tis ·,._ 
zer ris c~ig-encí:'s do servico. 

Tencionava chamar a attençi'io do governo 
para P.ste ussumpto, po; occ~siiio do o?çamento 

du guerr:i .. m:•s uprornila a occaaião pat·a tor
nar sensivel esta hcuna.. 

~\hre.11-se ~1·edil,.s, sp,ia~enta-se que se en
tend~ . 11 com :is necessidafos da ad111in;str:wfío 
pnblica., ent:"etanto d scnra-se o governo d., ne
ces:-:;ida.de:5i ni-.:.rc11Les. 

Em dcl.iatu s :Jle mno o 1naito digno ~x-1ninis
tro da. J!'uerra, diocutindo a c:-itç1lo da_ bil>l!o
thec,1, a.s~e\•ei•ou i-t1H~ ~s8a e ·ej,.1.,~ao n.Hfo. Lnfl1a.t"a. 
nas ve ·bas <lo or~ame11\o. entcel"nlo o ora<lo1r 
"ê neste proiricLo u.ua verl:l.i de m:iis. d1J 8:0UO~ 
par:i. -0bras d.e bibliothGca. 

De,e.i \{lle LI ~I'. ll)ini~tro c"pliq:ie a c:im:i.ra 
si :>~ l"'l:L\'ras d:J 1·<·fatorio da sou anl.ccos<or 
í H".-Ltu m~n.1s vc ·d,uJeiras. ou si ~ dedal':!çã.o 
c.pw const" des~e p:·oj 'elo é t;imbeu1 de1·i<l:1 a 
uu1 equivoc0 dp t_ypog ·::i.phia. 

e lll.1 tom de f.-lbr no 1>rç"rnentn da gner:·:i, 
!( ... it-i-<c n CSLH consid•-r»çücs. lorub .-.Ln.!o as 
11ec1Js;;ida·lc~ de i.·c~·ul:lr : z:1r-so os rla!J:1.iP.S ospc
ci d 111c11te s 1bro os ~r1<uitos, 'lª" tãojustils clu
rnor.~s le.a lc:.«uli.a1l 1 na, im· ~rensa. 

E11t.e n i~ •aais ~pie a:"'i 'd~~re continuar o a!Juso 
do :;l1e1·tc1:·.L de era li:os ~ob o 11:e e:-: t 1 uc 11r
.!.t""ll i:l, p\)l'·ttie sflu ~ll8s !;<t S:O:i e nl dc~p~~zas 
indlsin~nsa .-cis,e i1uc tatahe r1 n.:1o se ';nulín1rn a 
abrir' p:ir.i. a vei·l)a- IHJl'a~ - credit) ;;11J'p!e-
1ueut:tr st1;)~~ri ll~ :i impot·tanC!fo. da Y~i·b.\ que 
o or-.:a.:n•,;nl.o dec r~tari. 

L :1'1 ·a ·~ste.; [L'O C:)~il-5, p-1r:i. rr io ao lflClli~S o 

p·1i, e :J. opini:i•1 111hlica saibam definir:> 1p1em 
(•:1l1e .... r(:s;1cJu:;:i~.iilirl.1de e applicar a p ·itilc,:ã.a 
J..rietcs t 111c .::i ·Lê 1~ Lurnadc1 (~riminosos Jc t~tnta 
negli,g:euci~1 e ab1~so. 

·() =-'r ... '\..Jr •• 1-,.:--:0 Pe1111a. (;;d.,i.-::1,.0 
rlri !l"r;J·r 11) :- P~ ~ li a p:1b,·:·:1 1·~11·a da:· u1·1ito 
rcc.muid:l~ cxplit~~u_~-1ns ~1 t.1 nnhro ~1e:)'Jl:Ldo•p1e 

:li.:-d.>:1 r!e ot••·up~t:• a :1t1cn·-:i"io ... fa. 1· :\.1u:1l'.i. Pela 
d1J.t1(m.;:11~ •\:;i i 11ne p1·c1·(!•l•! 'l t·r~·di t,1 :-;e \"Ú 1r10 

4 · :l~ é dr! '."n:i H:1t1i:·1_1z· i. nt·~r·nLe . p·)''•1n•.' 11 ~o
vcrun pn~r-.is:1 dr.- ~ n t~io~ p:l:'a rJj ' <' l"!'(~ t· :l (l l' ~p<::ns 
1 1 1 q.1:·1 · ~··i11di·-f~i s r•om llrwis 111itib:''!:->. ~l n ~1 ~ f."1t 
Y:1L:1,h1 ;1 Lt):11J11• pol 1 ·r~i '1:11• :-:n n ~·a\"<! in··•rn\·c .. 
nit· nte .~., $C \1 0 1· o .:..:·11ve1·11rJ ~r~m ns ;·r~c·nr~ns 
l) (l f'.~~s::irin ..:.. (! ·~~'.'-Oi ll t n f, .. i::·1·lo :t ::;q .... t:tl' 0! ~1·c1S. e 
dis·11':b:it• np~~!·~11•tus 1:1tt; rn:Lis l:Lr1lr.! scr'L-1. 1liiHdl 
to-~ •r :~. r".!"oair. • 

O 1111Lr•; d<ip11t.e1h f.ii •) 1•rimci·o :t re" 1nhc
ce:' a u.·~enc t,k. <lo cr1·1li.t1J e 11u l:! p ir b$·1 11üo 
queri" Lo111:1r te111p:i :i c:C! nar;J. cn1 as"ª 1lis
C•1s.s:lo. Di.-~i a.o nolJre deput;L<lo t1nen .. ·lnO 
.{.;"fH·e~n.~J~ netn a p:1.rl; u1c :lLn pó ic ~<~ I' ::mr._lo 
:tns rech11ws d'" itnp:·en$i 'l u:in<lo são fLín.hJos 
na ju;t:i r:czii ·1 . 

Si o creJito d~ 11uc se lr11t:i. .ià nfü) entr<"1 cm 
disc:1s~iuha n1Li~ Lm1120.é po r1ue fi utros.aS:5.1ll1-
p~os Lé1a occup:idu :i att en~::io <h c.un:u·a Es
hv:> na 01·.Jem do dia. a1a~ o,; del>l1.te.~ :1lono:<l.
r•\111-~e SLlbr-e ouLros as:;uwpLo.:. do s1rtt11 ,']ite 
nunca lhe chegav" l\ or·casião de ser dis1·.u t!ctn. 
Toi·emos mes' ••O de11o's da ap:·e,ent..-i.çào d,, cre
di~o itls~ussõe~ 1'1.1lath· 1s ao r(~conhecirncnLo 11e 
P"dere,, P"rL" nto, :i \•ê o noiJ:·e deput.ulo •1ue 
n:\o é j11•lO na rensura q 1e quer faz<•r i mai·1-
fi.:1. da caurnl"'-l e ao g"O erno por não tor :·eito 
con,•er·ter em lei dive1·s is projectos s~licitando 
cre<litos. que tê111 sido · yui a1ireseliL\do:;. 

Quanto ao mais, disse S. Ex. que via consi-
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g na:b. neste credito Ull\3. tlb , pe7.:l p:i.nt Uln fO)?àO 1 1n11nici piO ne'.\tM,f>i'11•1e na dls\ribuição do cte
p:l 7l). o i•>"' ba:tidhiio, n, Pia:1hy, :1uando elJe [ dioo vottirt•> 111} •>•.:u~u .'nto .P"r" ob~a < 1t1i li '-'lr~s 
està U"l Co:~rá. :-;. Ex. não \•111 as u.be lLt:-; rp1C i pel~tençc ; )tcs ao h11:h;;~erH) rl.t.. ~110;-t;:i.~ se !ta.v ia 
ac ••u.ii:v1ham o c redito, po·.·1111e d t' C'l1itra1·[0 1 e~··e li•\O a. verba v .. t;;•b. Esta ~\r •prisi;.:i '. é 
tl'lrh l'e•:onhecid1> tine v se~ N•pa l'O nlo t~ill· o i '!'"' •1>1P.1· t :1r.n:I!" h:•w clou·" ; e 1tiio ptec1sa 
alcanc., 't'le ,;e lhe tigurou. Do >"C l;Lt•1rio coust t 1 gr:in j .. s o~ iwç 1s p •r·• iss.~: u.\.qts. ,.fü,.r-se ~,.ra 
que " 15" b"'ta.lh<i!> está nu O!;•r.\, e, prirtant~. \a. t:d1Qll:t annel(" :i l_) ""Oll<J~~a. do gnvcrnfl. 
uui"' .o'i::;i p:\ra ello ~ô porlias<11· foit:i füt11nel!~ o 'V1e ci<J'º Í'~ ~·· ·n Lr p ctonte ri 'l'' e li<J111·e um 
ptov1nN:c. , . . d.efí. ·ic •lo 40:1,~0$ p·o·.-e11:e11te, u1b d'J e1'1Je~so 

O:i tr.i ll"nt" que S. b x. cens11r<> 11 e <1ne 1 de ol>:·as ,.u) se r oco>>lhe<·ess~m 11 t~t:!n li:s ,lu
r.d\011 11111\t" reparav<'l. é •1ne o <:rO<li to p:\r!\ r:Lnto . , • l~e u."'º d·, c".::r~i<:ío. co:.io ac•mtece 
obt·as ruili~ro..: 6 snperinr :i veríJ!t o :·tliri;tri L dcl t inttil.v.s \"(P'.e$ on. ::t.i ltui nlstra.ç:fo ; tH :J ~ pl·~1ve-
01·ç;J.111c ntn. N:lo ri .. e~:\et:i . A vcrll:.. <!o o:·ç,~- 1 nientc tl > e:t ~e;,;:, •111c n,11 1~01.1 ; \ ~ <,li~t1· . I; 1iç:\o 
m~ tlL" e 1le 4 .IÚ:OO!h e o 1:rd1to e <l<l 10_ 1:00 ~. J i:n ui !rliat:i. .10 c :·c :irl:tl l'"bs pr:11·uv:ws () . !~ au
seo·I • :,() 11a:a ob:as 11~qontes da pruvtne n• do t;.wi,,;J. ::"úl 11ré,· i:\ J, ,~,, ao <:<> 1uo~,1r " ""e1·ti1:io 
Rio Gr:L·:<le <l ·.sul. . . . . p.ir:\ ;,hr:is n -:s t:t 1:~:-Lc ; paree!\.\s ~s :ts •;uc 

E m r"h11;:õ:o o.• obro.s 1ura o. lnbl10Lhe•.'<1, .J'l o af1s 11 r·»c rn •rl H 1·:'e<litr1 >'otarli> ftdo <:•11'!'" l ~ris
nie•l ilorL•:trir> antee'!SsO_r dec:)nrnn :l11'l l. n:1_Cl• b.L\vo . U .... porl:<lll.O, ama t1•.•ns:.rt-;, ~.;,fo \li"»[>O
mat:l. a fi·ta i 1 u\J1J_~~tn.nc1:L . EHo 11 :1,~ pwh~t df1.•:l· 1 ~\ t;\l d\J prHccit:i h! ~: !ilaL\,·o: \i;Lo ê. o 9 ~ ,·cruo 
que o i>st 1 b<ll<lc1me nl~ fa bthlinth,.ca nao 1 uà" r:i1c 'ºª '"' de{l.cit no :i111 <l•J o-.:ercwm. t'lm 
piwm ;;)h·e o r•rç:wient'>. p1}is ~t3 :ilfirmou. •1nc \ <:on;;e.lu~n>!i:i cle ~i rcu:n>t:tncbs i:11p~uvist,s, 
cortas despez:\S c orr<?t";·llU p:!Lt. verr)n,-l...,\re11 ... l pi) \' d<d:;pe7.'.tS 11ne. o\:cnrre~s.elu; u:'\.o, 1> g q,·e rno 
tu;1.M . • . 1 ch~ima ;u) 11.J.it;tt rire:n •rl ti:itl :1ll"t"n!l1, s·1v~nào 

Crei" tor dndo as 0"1pltc,•\~~~' pc:\1das p~lo ,1ue"a d isLrilm i<;:'io '!"'' t\lle hana foi to d.; p:trte 
nob ·e <le:'ntadL>, e nà•J occup:\~:1Pº;"'111:us temr.º I d•-. ··redilo ;::idas í'rn;in·· .. i,,~ e" :u1 bn·r.:,ç•io para 
a a t~n~·<V da. Canm~(l pat'" n:i.u "<Ollg':\r :l tlt•· 1 uurn,.· IJ :J.~l'.t cà::.o. prir ~ ! ,;o <!cota !C»a ·O ll" fi:n 
CU$5ao. . do 11:t•.,r<" 1c10 :i e .cecfor o cred1tr) 01•d .n,11•10 
· .. . ,. . . vol.:l.·lo n:-. lei d" (\\"<;-"'"cn·.o. E. este abu~o <\ttC 

() ~l· ... A.lldtºL'l.tl e E L~·ue!ra. tinil:~ 0 Q(;:1d,irdcsP.j« to rn:o. bom d :iro :'>e:il pareça 
a hom-a d J Slll" memh ·o •l;• co ... \UISS:l/• de.º ·ça- i.-t.o 1 ndilfo :entc ; num [l •L"eÇ.t i~to ol)jcd•> <;Ue 
menlo, •J •l\udo .ª ella foi .p•·esonie o pedido do $e te nÍ\>t e ,1 vi:;t:l r:1.tcate:u• uni~a·n~1llc p:i.1·"' 
g-ovel'nO q11e h(l.1e se cl1sc11,c. achar eiu folta tllil g .. yerno :>dr 1 ~rs<) , :'iiio ; 

O or;1do1: e o~ seiis col '.~ .!::" as rh lllin·win. cOl'lber- é preciso rp:c a c~!narn :1.tl cnda ~"s 111eir:s en.:;-e
vado ·a as.;1.:-11 -trilr.t •1enc'.d(1s, c~mo se 1·~ do p11~ nh,1;,os •11.1ú ., .. t;, ,; 1tu~~iio te·•\ [ll~stn em rr:tttca 
re:~e .•. t: p ·r co~~"'Jncnr: 1 ; " corrt,."l-l hr~ o de Ar rl~ para b urhtr ois pr1~c.uJ 1;l>c.-; _tb.~ ) o~f). fi ; •'>>0 \:.~\ 11H~ 5ltO , 
~ .. . rn~cs <\!\ 'ª~ ?"!'.'e11 c 1a. \)'>\ r111e se l\clrn;n prcc:cuçr .. 1s qll•J () co:·i;o 1eg1~ l:t t1ro_ tem c.n:.r:l'!
C<l fll :< tllustrc 1n,w11·1:1 dt\ -:io1u1n's-;ito. T <l<la1·1a dl.lu d''vnr c;;t<ibeloc•~:· p:H':l. Ctll'1"1gn· ri 111"!;1t1•to 
niiose "rrc.~·011 c:n po.Jir =~ p«b"·:c, poi-1r1e o do ~0,·erno. 
nobr~ m\ nlBtrn ~~ ~u· · n•:\ "~.nh:" f\)l l:) '=··" 1 ·t~t~ !\O A._ c:l oi:,_ ·a letu \"isto jü. ,·ario~ e:;r1~ci:ncns 
ora:Jc!r a n :·.~·· ll <~ l :L dA 1lr~ 1·11~·t!~:ül .le~ . e crc~f 1to~ o llesl\:';i :u·l~i3 eu;:c~,\h~$í.1S . o p\•itu~.:.it·;) <J\!n~s foi 
dt~8·~Jtw!o y nl•.s't:• pnJ•te .··_owlC!sctHltfe.r. conl e Le jJ. b ro·:uwniw J.i~:ntidu ; co 11sist iu eu1 ter se 
p~~c\ ~ ! · ) <1~' - ~· i·~ ~· ·. l~;~n~o.n1\.1a : l!se1·~·:~\.t··~C p;\'ta. n~\ ·da..:hj ~X~l:a-.;- ·iu :~ Cll l\.'l~: 1~~ 5.~ th: p b .u• 1'1?S ~ctn 
3·" (~ J ;it~!.1.!i~:10 f\x lnhw .. i:-. 1hvo. t..on,...r.t.S ·~ 'lue Ítl- ,111c 0 i•orpo l4.!g"is\:\ tt''º t\\'CSS~ cnns·.;,:-n;Ldu 
J .H.l!U. i.~JU't \ 'l\Z .. rorott~ • . ' \ l_te O S•! ll IH.>h ri ~ \..-0 le.. <l:-'i fuU tn~ C- l~U l(U~ cJ ! UitliS ~:-"() ll l i<1ten1!.1. tiYC.-:>.Se 
~\ ,\(~p~~\.a4\1 ~ p~\o at~ln\C. !'tl • 1Y~ ili'"O .J~•l:.:n,l ih.1; ... j <le u~c:1H·i~ l· ao 11 : 1.~1uw·1lL i dl) tac~ d i~ !> .'H:~r.:t~- O 
ver ·1J:11:H~ 1 · o s1lcnc tn o 1 ~ ll 'tbro •11 1 u 1 st~·o na. so·l'un,lll {t\ i 1, u· ~\$ ,, :.· lo ,\e ,.e i·h~l :-> :->\ ~ l n ~~ 
l"c~p:•~· a ·r1'1:t e •b:t d~ dlr -l h l~ {·0 1llc~tou. nW•\ r:t~t,)la:; t tllO ;1. lo~!sLt~.'.i.o fin inerlj :·:l i~slgc 
das r.\i'.iJ'_?~ e ·1\ t1\.\~ o~ mc.~uht~o~ f\." l~\.11~nrl:\ <lr\. -1at'-J. l ·HJS op.):i·a~.)i~S. faz •11,b 11 rn.i ni ~t !·O (JO:"' ~t'a 
cnn~u.u~!t<J h:l\'t:~m t11n1btla par.'l ~S .. l:--- n Lr.c:'~" ~~\tu:\\hde p~·o,:n·l~ · r, •; n e ntt"" .. \ 'i()lLl::\-i J.:" lct do 
res(r1 e•:oos, 11S ••"c> oor:crlor .i<;s<i·) f:t rl:i p:1.l.•1• r. r · 1.11e,,to ~ •.nlic i.r·.'ío i:lc.s f1u11l"$ Yt.lt:l'lo; . ' l 1· . . () u ç.• ., . ~ "· ' . ' d 
C()({\ o pn1posüo~ P'We~l, \ o \l\~\\ O. ~'-iiC a. c x.p - p:l r~' !l \ 'el' ÍKI.- ou r~l:-) p;:s.1• . .1. ~ cons ti·ucçtLO e 
siçii:i (),)5 1u 1til-"'os de. cl1vor;Zencia. h:\r .Jes. 

!\;'iro <les <j1t p '.l~ fó rnl'. :tlg111ua ombamçar a p Voin depois 011:rll :i.r<líl. e <t UO " CJJ.rn:tr.t acaba 
prompt<i vol.1ç:lo 1\0 crc:lito . l de s:ui<'cion"r pnr un\ cl vot[<,:áo que o r , :i.,lor 

O n•JU"e m: n.iaa•o M:\11:1. <le cout~sl:tr '.l~'e ll:l rttspclil>l, e~,"º lhe c •i_m p\'\i, u1C's 'l"e. f\O f •1n •.!o 
dii;1rih11iç5 •1 e ll\l ~l$pOnJ10 cmn ohr:ts rn 1h.t'\l" e~. d ',,i , 11 ~ rfoplo~:i : co nsistiu e m rcauir em ""~ª 
por couta 1\0. ministefr1 d:. gaerr:t, se tHCsse la'iell:> t'ld:)S ,111 .. 1u ·os c~c c l ilns o ,!!"O\'e ·no l1a.v1a 
e~<:odi,[.,; o credito v11~· 1o no. lei cln ort;:lmouto ab ~rio P"r" o·~orre:· ;,,. <lc~;>l:!t 1.1; ~·'"e"~·:\· !;Ottt

pnr.c o c:\e :-çicio corrcnle, iu:ir ,, 5 ..ti!Sp :;; ·s foit .1s. à1r.er ' l"c h:>\'>11 tlll):>. 
o s,.. An·o:-: >o P~:x:<A (nií:li.<fJ"o rfo aue~ra): di r~<'ctq;i do Hl mil C('.n los 11•' ' "'" ·h.i , e enlen

- Vejn '{ llO não 1uc fii co:11prehcn:ic•' •. O <)'\O tlcr~•<il •111e pü · <H~ll .'.','.cio, "l'~l'~Y·t1Hlo <> c~_rpo 
eu co.nte >loi f •i d1ier-se que o crodíto e supe- \ k!nsbth·o est:t d1:.erimç~-., ti nà.~ :i.ppro> ,i.do 
l"ior :i ··erbn p .r.i obras m ilitares. \'otctd::t no .:r- tud.1; o~ decre t.is ab ·1n loº' crootln>. . 
çniocnto ~igclltc : o ,11.1e eu contestei. \oi ." o~11 , si n;<o p11.tente:i.r -se e:>tes ardl~ do ~o
phras~ do_ nobre <l.~?1 1.tado de quo o accessono vei·no e oio p 1·c:c ·1r:.1:-'e '° ru:nos_pet;L ~en!~'ª 
era super10: ao prrnc1pal. parhmM t <r. po·-lhe~ u\l1 ~o r~cl1v.~. nao · · lie 
. o Stt \~l)R -\l>E FrGtJr.m l o'bso~''"' "!Ue o 0 o~atlor tL forti!i1brle c\G l ·ull.::11\:0.çi'i<l i;o;erno..
que diss~, ~~"~'io ora,·a o ~obre dep11tado p@lo l menttd·q,lle partos no'/'uS podor.\ produzir, que 
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anarchü. 
n:i.nças. 

não podeI"á. acarretar :i.s nossas fi- cahisse em desmoronamento, por falta deste 
compleiuen.to de obra. Mas o credito pedido é 
tam bein para obras ela côrte, e si os nobres 
ex-ministros da guerra, distinctos rio-gran
dens2s, t:mto eogitar:un no melhoramento de 
sua. provincia, o nobre ex-ministro, que dil"igiu 
os negocios dess:i. pasta antes do actual, e que 
aliàs veiu do Piauhy, não se esqueceu da 
côrte. 

Eill todo o caso. quando mais não seja, a 
votação do orç.:irnento pela C<tmara tornar se-i 
\Una inutilidade. 

Este abuso é tanto mais de estranhar quanto 
:i. p ·opria. s;tuaçiío quo o praüca. não se de
digna de recom.11endar ao p~rlamento, como 
fez na ultima falia do throno, a maior fis
cal isa.i;ãll e economia nas despezas puolicas. 

Si utn ministro, que tem uuia verba de 400 
conto=1 para obt·as militares, se julga logo auto
rizado a decretar obras que hão de importar em 
440 contos, é inutil a fiscalisação parlamentar, 
porque o proposito do govemo de ultrapas,ar a 
verba., accentua-,:e logo no principio do exer
cicio. 

Pal'a que serve o voto do parhmento restrin
gi11do a acção do governo a uma certa cirra, 
quando o governo se julga na faculdade de 
mandar fazcr o\mi.s superiores áquella cifra~ 

Est11. é uma. da.s razões da divergencia da 
minoria couservad~ra da. comm issão de or~a
meuto com os set.ts dignos coll~gas; não é, 
porem,. ~1 unica. Esta distribuiç:.ão de credito 
não se íez com igualdade, nem tendo em a t.ten
ção as conveniencias do servi~o pablico. 

Os nobres ex-iuinistros da guerra, que du
rante a situação liberal occupar:un eata pasta, 
preoccuparam-se, como era. nataral, com os 
:mellloraru.entos da sua provincia, o Rio Grande 
do Sul. 

Applaude o orador o zelo e a dedicação de 
SS. J::t::x. pela sua provincia natal, assim comJ 
a d~dicaçào dos seus actu1es t•ep~eseutanles 
nesLa casa; mas, como representante da. na
ção, cabe-lhe o dever de pôr llO hdo do louvor 
a t·estricção da sua reprJvai;ão contra excessos 
a tr.l respeito commettidos. 

As obras militares d:\ provinda do Rio Grc.nde 
do Sul tiveram increUJe11to tal nos ultünos 
e.rnrcicio;;, que nao guardaram mais propor~ão 
com u.s do resto do Imperio. 

Fez-se a lli um granje edificio para. a escola 
militar; tem-se feito outras obr<Ls, e ainda. agoi-a 
se Ira.ta de wandar fuzer outras. 

O SI\. C,1)1..1.nGo :-A e5cOl<i. militar foi man
dada fazer na administração conservadora. 

O orador uão tem senão motivos de compra
zer. ve11do esses nobres pro,•incianos encherem 
a cõrte de obra.a, e quando outra vantagem não 
tivesse tinha a de dispensar o seu voto para 
essas obra.s n:i. córte, que tem a honra. de re
presel!.t'.lr conjunctamente com a proviucia do 
Rio de Janeiro; sómente não est:i. de accõr<io e 
menos pôde lonv(lr a politica q•rn elles sog~em 
de clamar const::i.ntemente contra a c<:mtralisa
çao, quando sàJ elles os principaes autores 
della. (-.\.poia.dos .) 

O nobre <le,rntado pela Bahia, que encetou 
brilhantemente a. sua caneira paL"lamentar, ha 
pouMs dias, estranhou que o rehtorio d~ mi
nistr0 .. 10 im perio não contivesse serviços e 
projectos de obras, senão pil.ra a càrce, ficando 
as provincias e.~quc;cidas ; mas S. Ex. por sua 
vci esqucceu-se de q Hl esse elatoriq p1·ocedia 
do seu illustre co1n~rovinciano, chefe do par
tído liberal na Bahia.; e dizendo S. Ex. que 
sem embar~o de ta.os ol:n·as e te.manha preài
bcção quando se pi·ecisava dG homens para di
rigir a p<)litica era preciso recot·rer a Pq,uca e 
a Cebolas. nã.o reparou a.inda S. Ex. que se 
achava e ,n manifesta contradi~ão, porque essas 
ob~as foram projectadas dui•ante o govel'no do 
estadista da PQjuca e estão sendo executadas 
pelo gabin'!te dirigido pelo esLadista de CG
bolas. lA.poiados .) 

E. u1n facto conhecido que c1uando se t1•atou 
das obras e de t.aes autorizações, a. deputo.ç:io 
do t\io de Janeiro lcvantOll-~e COIUO Um SÓ ho
menl e votou conti•a aq 11illo que dccre~ára o 
estadista do Poj uc.i. e está. sendo executa.do pelo 
estadista de CelJolas. (Riôo.) 

E' est.a. a verdade, ~ue coavém escrevei· 
para esclarecimento dos factos e para que não 
prevaleça. o systema de agraciar a corte, [a
zendo obras e ao mesmo tempo lanç.a~-a a od1e
sidacle, allegando que ha centralisação. 

O Sn.. AFFoxso P.E:-.:sA (m.iniswo da guerra): Si 0 nobro d~put:<do pela Bahia não acompa-
-E é preciso notar que o Rio Grande do Sul é uhas$e 0 nobre ministro do impet·io, o si outros 
uma provinc:ia fronteira. que cl .roam contra a centralisação não o ti-

o Sa. AxoaADE FJGUE!lU pondera que nem vessem feito, não passa.ria por certo as aut:>ri
por isso a prol"incia precisn•a daquellas obrns: 7.aç\;es para. obra~ da córte (Apoiados.) 
salvo si o nobre ministro quer hwr aYante ci Si a luz só póde vir dos esLadistas de Pojuca 
plano do seu antecessor para a fortificação ge- e de Cebolas, o nobre deputado só teria que 
r:i.l da provincia. admii-a.r como parto de sabedoria o relo.torio 

N:t commisslio de orçamento declarou o ora- que ce11sura (Muito bem.) 
dor que, uma ~ei que se tinha começado a obra Se este fóco de luz, a cõrtG, não produz esta
d~ escola, que esta\·a atei em perigo de ser daru- distas como o de Pojuca e o de Ceholas, lance o 
nificada relas chuvas lo.-renciaes que dc\•eriam nob~e deputado a culpa :uis vultos yenerandos 
cahir e devem ter cah!do e~ Abr"il, concordava que a côrte tein p ·oduzido, como Aur&liano, 
em queº· governo dav1a p~dlr o. credito, ~ lh'o Eu7.ebio de Queiroz, Itaborahy, Octaviano Roim, 
!:Onced_~rm o orRrior ate a 1mportancia de Cl ta.ntos outros estadistas de um e outro pa~
::>O:?OO.~, em que ~e calculava a despez!I' neces- tido, que tend~ ató hoje occupado pasição emi
sa.ri'.1' p~ra a cobe~tura. da.quel!e edilicrn. dente no p;uz, tiveram a abnegação de eaque-

Some.n'.e para lato o orador e sel:ls colleias 1 cer-se que representavam esta. córt@, pam 
da corninir,sao conced_eram º. crod1to, poniue lembrarem-se 2.ntes de tudo que eram ministros 
era de urgenl<i necessidade evitar que o .edifi.cio do imperi~. (Apoitcdos .) 
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Eis summariamente ei;:postos os fundamentos 
por. quQ o ora<lor e seus-collegas de commis.oã@ 
assiq-nn.ram com restricçõas aquelle pl.làidv de 
credito. 

O Sr~. Louru:l'QO DE ALSUQUE!lQUE:-V. E~. 
e~tã .en1l'anado em ~m pont~,quandoaffüma que 
d1str1bu1u-se qaant1a s11penl)r o.o credito. 

O Sn.. ANDR.1.DE F1GUEIRA :-Está n" tabella. 
diz o orndol', para as obras a.utor iza.das e~ 
duas fortalezas no. corte pede-se a qua11.ti;i. de 
117:282.Sl89. 

Consta do rehtoriodo nobre ministro i[,~ ma
rinha que houye um plano cle ob:as para. as for
talezas de Sant<L CrLJZ e s_ João, que estão aendo 
e~ecu.tad::is e que se foz no orçamento,de quantia 
supenor. 

O Sn.. Lolau:~ço DE AwuQUERQUE:- Esta 
distdbuida exaclamento a irnportancia do cre
dito. 

O Su. A::rn1uo~ F1<7U;i;11u :-Depois da cdtica 
feit:i. ás rGp~i;'tiçlles. continúa o orador, fizeram 
a rectific:içi!o; são con.t,•s ele chc"ar, m!Ls a 
verdade em Lo<la suei úngeloza consta do rela
taria. Pf.'de-se 11/:0oo;:; qae eforn o. despeza na 
cõrte a 214:00'.l.~ e a clespe:ia to\al a 440:000$. 

As ob1·a.s da corte não têm. est:i. urgencia 
que posso. detemünn.1· a appro,·ação de um crn
eito su pple.nenm;·. 

O mini::itorio da g-uorrn, segundo consta da 
relaç1Lo dos pt•o1n·ios naciona~s, pertencentes ao 
mesmo minisl ei•io, possue varias edificios, uns 
:i.lugados, out1·os occu,Jados por particulares, 
sem produzir renda alguma, e um del!Qs aban
donado. Si o minis te .·io da guerra temporaria
mente carecess.e de edificios p::ira aquartelar 
tropa.ou parn outra necessidade u1·gente do ser
viço, encontraria, entro esses proprio; nacio
naes, edtficios para satisfaze!' qualquer neces
sidadll. 

Estas ob~us com fortalezas poderiam ficar 
adiado.s par•t o novo exercicio que nos bate 
á J?Orta, e não ha1·ia necessidade de pertur
bar as nosso.s deliberações para votar est.e 
credito. 

O SR. LOURENÇO DE ALBUQUERQUE:- Algumas 
de!pezas estão feitas. 

O Sn. ANDRADE Fmu2nu:-O nobre ministro 
diz que não. 

O Sa. AFFONSO PENNA {mini$h"!> da guerra) 
-A.lgcunas, porque en não hei de mandar 
despedir os trabalha.dores que estão occupados 
em cone ertos. 

O Sn. ANDRADE F1<7UEIRA :-Fa.ça V. Ei.. 
reea.hir a. responsabilidade sobre o l!eu l!Jlte
c~ssol', diz o orauor, que, logo que entrou no 
ministerio, disµoz como grão-sen!lor de uma 
verba de 200:00(\$, quando, tratando-se do mi
nisterio d"' guerra, o orador folga ile reconhe
cer que S. Ex. costuma. fazer suas obras com 
economia. 

E' o quo tem a.. dizer sobre o credito. (Muito 
bem.) 

Ninguem mais pedindo a palavra é encerra· 
da a discullllão do art. i 0 e poeto a votes é 
approvado. 

Entra em discussão o art. 2.0 

v. 1.-16 

_O Sr. An.clrade Pigu.eira pe
dlU a palavra para fazer ao nobre ministro 
:im serviç?- Um:i. vez que S. Ex. liga tanta 
~mporta~crn. a esta propost.8., que,sogundojtilga, 
o de maior uq,;enc:a, o art. 2° como se acha 
não satisfaz ; e preciso que, além de declarar
se Pº'. conta de que ~xGrcicio so faz a despeza 
autorizada. pelo cred1lo, se declarem os fundos 
com que o governo tem de sátisfazcr o p:iga
men to. 

Seui e~t:" declaração o credito ir:l. para o se
nado e vn-a de novo a esta camnra com uma 
emenda. 

O Sa. RoootPRO DANTAS (ministro do im
pe;-io) da um aparte. 

O Sn. •lND1unE FIGUEIIl.A :-O nobre minis· 
tro estri. l.ln3Mado. diz o o,.~<lor. O senado exige 
a de.cliltt.ça~ dos fundoa. e tanto qne nos tem 
cnnado prq1ectos com estas emendas o muito 
juridicamente. por 1ue com etfeil.o pclM nossas 
leis i;ião b:i.sla autorizar " dcspcz,1, ó p1·eciso 
cons1~nar os fun,los para elb : si con1 as 
sobrns ~fa r.eceita ?o oxerc!cio, com um imposto 
determmaao ou st cotn oporaçõ~s do cc·edilo. 

São obsoryaç~es estas puran:i.ente gover
namentaes. 

O· Sn.. RooOL!'rro D.t:.ns (m inisti-o <lo im
pc>·io) :-O credito póde ser emendado na 3• 
discussão. 

O SR- A.>DRADE FmuErnA :- Achava me-
lhor agora na 2. • · 

Ninguem mais pedindo a palavra e encer
rada a discussã:o ilo art. 2° e posto a votos ó 
apprOvllodo. 

Entra em discussão e é approv:ido sem de
bate o ai-t. 3.• 

O Sr. Candido de Oliveira 
(pela wdcm) roqu~r e a ec.mara cnncede dis
pensa do inte~sticios p::ir.1 '(Ue este projêcto 
seja dado pam a ordem dv di:i. de scs-unda
feira. 

O Sr. Ildefonso de .. .\._ra.ujo 
(.pela 01·de111) :-Requeil"O preferenda para qne 
entre em discussão em 1° log-a.r o proj0cto 
n. i28, attinente M a<iiamento ds. eleiçã:o mu
nicipal e de j.uizes de paz. 

O Sr. Matta Machado (1° secre
tario, pe:la ordem) entende que o requeri
mento do nobre deputado eleve sl}r do seguinte 
modo : prorogaçao d.a 1 ~ parte da ordem do dia 
para se discutir em primeiro logar o p roj ecto 
ee a<liamento da eleiçito m uncipaJ. {Cr~zcmi-se 
muitos ap<n·tes.) 

E' posto a. votos e a pprovado o req11erim1inb 
do Sr. lldefonao de A r;i.ujo. 

Entra em discu!síi'.o o projecto n. 128 m1ul• 
dando adiar as eleições municipa.es. (Dif!ersos 
Srs. dept.ita-los pedem a. palai>ra.) 

O Sr. Ignacio :Martins: - Não 
comprehendo, Sr. J?r&$idonte,o procedimento do&.: 
meus illustre3 collegas, os nobres deputadoa 
membros da maioria da. cama.ra, pedindo para. 
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se Giscutir este prc.ijccto qunndo é dada. a hora 
t!le entrarmos n:i. 2ª p:..rtc da ordem do dia, que é 
a discus~ão do orçamento de estrnngeiws. 

G~r Sa.. lJEPUT.~no: - Aiadt> não são duas 
horas. 

O Sn.. fo:-;AC!O M.un1~s : - A ordem do dia 
diz:- duns horas ou antes, e faltam a.penas 
quatro ll>l i nulos. · 

U~t Sa. Di;;PUT.-1.DO: - Trata-se de mntcrfa 
muito urgente. 

O SR. IG~.-1.cio 1\hRTÍl\s : - Creio que não 
ha nem deve havei- matería mais urgente .Jo 
que as do orçamento que sô por si constituem 
todo o programma do ministerio. (ApoiadGs.) 

Comprehendo que qualquer meml)ro d:i. op
posíç:lo pudesse fazer os 1·equerí1nenlos que os 
li.obres deputo.dos M:lbam de füz~r, mRs nii:o 
comprelrnndo a 1cmbrança da íllustre nuíorfa 
de fa,.er p<tssar esse requerimento de urgoncia, 
preterindo o orçamento, quando o governo de· 
clara q11e o se~ unico programrm1.é orçamento. 
(Apa;·tcs .) 

Os nobres depnt~dos que sustentan~ o go
verno p~eterem a discussão do orçamento para 
porem cm discussão um outro projecto. 

VozEs:- E' mntcria urg-cntissirua. 

o SR. ÜA!>DIDO DE OLIVEIRA : - Porque o 
preaidGnte do senado hostillsa. o governo. (Nela 
apoi01los e apartes.) 

O SR. fosACtO "MAnr1xs : - Quero a.te con
cordar com o nobre deputado neste ponto; que
ro dit:r de barato que o presidente do senade> 
hostilise o g-o ver no. · · 

O SR. ANTo:-;10 S1QUE1R.1.: -~ que não é 
exac to ; e demais a. com missão mixta. ó compos
ta. dos dous pat·tidos. 

(Ha outro• apartes.) 

O S11.. fo:-;Acro M.\RTIXS : - Mas/si o gover
no não pôde, porca.usa do presidente' do senMo, 
conseguir que seja dado para a discussão o pro
jecto q11e ó resultado de uma oommissão mida. 
em que ílg-urarn ;:nembroa de ambos os partidos, 
como ha oe fazer p:1.$S~r no me$mO senado este 
proj ecto que a.gora discutimos i 

(Ha. diversos apa.i·tes .) 
Portanto. si o governo pode conseguir fazer 

passn.r este projscto em tempo, o g-overno deve 
antes consoguir que passe o projecto d·, com
missio mixta, tanto mai:o que, como disse, a. 
commissi1o separou de todo o seu trabalho a 
p:irto attinente :i.s elei~ões de juizes de paz G de 
c,,rnu:i.s municipae~. dando como raião que a. 
eleic:1o mouici;ial estava proxima e que er~ pre
cioo ~l'O\"idenciar a tempo. 

Ora, o govel"Ilo, que não promove a discussão 
. O S!l. fo:>.~cro l\I:u~Trxs:- Para mim pouco desse projecto no senado. vem agora np:rescntar 
impo:·ta que os mrn1stros votassem a fa,·or do na cam:i.rn nm outro projecto parcial, adiando 
roc1lle;·i;nento <lo nobre deputado pela Bahia., sôm0nte as eleições muui.cípa.es, e adiando-as 
ou n:!o; füllo em nome ª"' 1•eg-rns pii.l'liimen- sem fixar pt·azo. 
tare~ 1.aPoiados). e por elbs nem os nobres o 811.. z.rn:.~:- o projecto não é do governo. 

U~1 Sa. DEPUTADO:- Os ministt'OS votaram 
a f.n·or. 

dep11t1<los nem os nr,b1•es ministros porlia.m vo· 
tar prir c'se roquerirnento, que era p~oprio d:i. O SR. foxAc10 M.ui.T1xs: - O projecto ê de 
opposiçfi.o. (ilpoiarlos.) uma conunis.-;iio da camara., o de sua. maiorfa, e 

u:to posso entender senão que é do governo. 
u~r ~E\. DEPL"T.\DO:- l\Ias V. E:i. \"Otou pelo (H" ttm apa1·t~.) 

reqn,,rimento. Vejo nssign:J.dos no projecto sómente os mern.-
0 SR. li;:ncro l\faarrxs :- Votei pelo reque- llros da commiss:fo. 

rlmento do nobre deputado, e assim devia votar o Sn.. ZA~U : _Sem duvida; mas os membros 
como o;iposicionists.. da c<Hn mis;,io não estão com sua. liberdade res-

( .. l.partes.) lrict.a, de modo a. não poderem deliberar par si 
Sr: presidente, entendo _que 0 projecto em negecios desta. ca.ma.ra. 

que \i · Ex:. acaba. de pôr em discussão é in11til O Sn.. IG:i'ACIO ~Ll.nn:-1s :-Mas o projecto, em-
e é desne.cess1rio. bor:i. seja a.presení;~do pela commissão, e aceito 

Yoz.Es :- E' urgentissimo. pelo governo; logo,é do go»erno. Creio que não 
faço nenhuma offens:i. ao meu nobre a.migo di-

O SR.. fax.\Cto M.1.aTr;-;s :- O pl'Ojecto é zendo isto O governo se interessa pelo pro
desn~cessa.do, porque si o governo tem força. jecto, e tanlJ se interessa. .•. 
surlic1ente para fazer esse projecto passar a. 
tempo de ser adia.da a eleição marcada. pelo U}! Sa. DEPUTADO : - Não se interessa tal. 
r~gulamenlo eleitoral para o primeiro dia util O Sn.. fa~ACIO MART!!'S: - ... que fez com 
~e julho, por~ue não põa em discussão o pro- que a maioria preterisse a discussão do orça
JGcto que esta no senado,\•esultaào da commissão mento de estrangeiros pai-a. tratar do mesmo 
mixta das duas Cll.Sas do parlamento, commis- projecto. 
são qlle separou e dividiu o seu trabalho em O SR. A:<DRADE FrGUlllRA :-Parece-n1e que 
pt1.rtes, tratando em primeiro Jogar das clei- o projecto é em opposição ao governo. 
ções dejuir.esde Pª" e de cama.rasm_unicipaes, o SR. foNACIO MARTINS :-Parece-metam
aprei5entando co~o razão que a eleição muni- bem que sim. Assim pois, Sr. presidente, °' 
c1pa estava pro1ama e que erJ. preciso :i.tten. projecto e desaeceasario, porque si. nara fa.zel-o 
àer-se de preforencia a ella ~ " 

passar> o governo tem força, e 11tão faça passar 
Porqu~ não conseguiu ainda o S'?''er~o que o que está no senado, que é mais completo e 

este proJ ecto começasse a ser dtscu t1<lo no ) que é o resultado de uma com missão mixta de-
11enado ~ ambos os partidos e de ambas as ca.ma.ras, mas. 
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que o governo nem ainda. pôde conseguir que execução de que a lei cogita. que é em todo o 
entrasse era discussão. impcrio. 

O SR. ZAMA :-Mas ha uma immensa. diil'e
rença. entre um e outro proj e~to. 

O SR IGNAcro MAn.TtNS :-Alem d-isto eu en
tendo que o projecto é inutil, porque não tGm 
um fim pratico. Nós nlí.o legislamos sôrnente 
para a cõrte, o poder legislativo não faz leis 
para certas circumscripções do Br;t.Zil, e sim 
pa.ra todo o imperio. ON., é !Ora ilc duvida. que, 
por mais veloz que fMa. a discus~o,este projcetc 
não póde se!' con>'ertido em lei a tempo d~ 
chegar a.os confins do imparia. 

O Se.. lLDEi'ONSO DE ARAUJO :-Poupemos o 
tempo que chega. -

O SR. 1G:uc10 MARTrNS :-Não é passivei ; 
só fali.a um mez e quatro dias ; d'a.qui a qua
tro cliasos juizes de paz têm de fazer as convo
cações. 

O que acontecei-a si tornar- se em lei este 
proJecto. como creio que tornar-se-à. Ternwo~ 
municípios som eleição municipnl e ou tNs pro
cedendo à eleição municipal pel>J. lei vig-cute . 

O SR. ILDuo~·so DP: ARAUJO :-Nã·J :i.poiaào ; 
nílo se fará. em municipio alg:1m ; ba tempo de 
chegarem :i.s commllDÍcações. 

O SR. IGN.\Cto l\hnTr:ss : - Como 1 Pois V. 
E:i::. não vil que h:t. impnesihili<hda :ib~olut:i. de 
chagar ellas a tempo a todos os municipios do 
imperio Y 

o SR .. F. BKr.!SAR!O :- V. Ex. ost:i,j11.~tifi
cando o projecto. A r ,izào deste projoctll ó p:m• 
que chegue :l. tempo :i. todos os municipios. 

O Sn IG!Hcro 1'11.\RTt~s: - Isto n'in p6de 
acontecer, nito ba :i.bsolut.'lmc nlo mais to111pn. 
Si passnssc hc!jc o projcct.o. nem :i.ssi111 pn1lori:i 
m:iis che.~r a tempo a Wlns os municipi11s tbs 
províncias ; teremos municipios fn.zcn.lo :lS 
oleiçucs mnnicipaes pela lei n.ctual e outro~ 
não prnccrlcnilo-ns • 

Si o govorno entendia nifo poder conscg•IÍr a 
passa~om do projocto d:\ commissiio mi~ta. fl:lr:l 

que nao fer. ser aprcs<!nt:\do ha. m:us tempo 
este projecto 1 Aesim dovi:i. tor procedido. 

Si ostG prqjecw passar, não ficar:i revog:id:i. 
a lei eleitoral, o nem suspensa. nesta p~rto sc
niio q ua.n to :i àpoca marcada para. as elci~ões 
municipacs em todo o imperio, mo.e os muni
chios novamente creados têm de proceder :i. 
eleição municipal pl).I'a suas insta.lla>ões; ora :i. 
aesembléllo geral niio póde :i.din.r ess!l.s inst'lll:i
ções,po~tanto,nesses novos rnunicipios as elei
ções municipaes se fa·iam pela lei vigente do 
volo uninominal. si elles tiverem de ser installa
das durante o adiament0 de que trata. o projccto; 
vê pois, a camara que, si este projecto pas~r 
como est:i., trarà grande confusão. 

Ainda mais, di:z: a commissão que tem re
conhecido na execução a. impraticabilidade da 
lei eleitoral ; mas, senho~es, quanto ás camani.s 
municipaes a lei ainda _não teve execução. 

ALGU:'IB SRS. DEPVTA.OOS : - J:i. 
O SR. IGNJ.010 l\faR=s: - Perdão ; a ex

ecução em um ou dous municipios não ci a 

Concordo con1 os nobres deputados em que 
e~s:i. lei nn e l0i~"'º municipal trarà bastantes 
difficuld:1des, mas ainda nã.o ha e:i:periencia. . 

O Su. ZA:ILl : - T:i.nto faz a difficuldadG da. 
execl1ção oru um município, como no i1npcrio ; 
O pad1•iio da lei é o mesmo. 

O Sa. Ir,x.1.cro j\hanxs :- EntMta.nto, 11.ntes 
dR. ex,.cução da lei r~gava-sG a meBnm lei pe las 
dillicul<lades que se espera encontrar na 
execução. (C ontestaçües .) 

O Srt. lLDEl'Oi;so DE ArrAüJO :- Bast.a\'":t ex
e cutal-11 em um municipio; tinhamos a ei:pe
riencia. (Ha outl"oS apartes.) 

O SR- IG:o.cro l'IIAanxs :- Di:i; o p~ojeeto 
(lê): <1. Fic.-i :idiada a oleição das camar:i.s mu
nicipaos e dos juiz~s de paz, que o decreto de 
13 do Agosto de 1881 m'1nda. proceder no dia 
1• de Julho do corrente anno, para quando se 
marcar novo dia . X> 
· Porr1ue n;io se mnca j à o dia ·~ 

O Srt. R\ T!S!lO);A :- Està bom ; isto emen
da-se na 2• discussão. 

O S11.. lGXAC!O l'rr".H1TrNs :-Porque n:lo Yem 
_j U designado Dr) projectO ? Quem fica a utorizado 
t\ :n1arcar o àla ~ O governo? )l.[o. (.4.partes.) 

O Srt . PnESlDE:sTE:-Attenção ! 
Peço aos nobre~ deput:i.dos que tomem s eus 

apontf\mcntcs e não interrompam o orador . 
O SI\. lGNAC!O llIART!SS : - 0 go•·e!·no não 

pódc, nem deve ficar autoriza~o a mar car o 
dia pnr:1 c>sti deição, o o projecto n51) o m:i.rca, 
ó uu1 ach;unento inda."arido . A<liad" essa elei
~ão, i11.~o 1(tc10 devo fic:J.r adia<lo o comcc.o do 
•pmll•ionnio muni~ip.l, o qual, ssg un<lo deter· 
miua o regulamento n:> :i.r t. :191, come~.:irá 
no cJi:l 7 l!o Janeiro, tendo a cfoiçã.o Jogar no 
primeiro ilia util elo sncz de .Julho; entret::i.nto, 
o projol'lo :\<li :i. a eleição indcfin id:i.mente e nada 
di7. :1 osto rcspoi to. (lfo wm aparte .) 

Lo:,:o,o adiamento ha de sel' para antes do dia. 
7 Jo faneiro, n:1o póde ir alem cle~sc di:i. 

ALGuxs Srrs. D~Pünnos:-Est:i ente ndido. 

O Si\. !G:>ACto ?.Lumxs:- Pois bem ; si os 
nobres deputados concord:i.m com isto, mai:
quemos no pro,jecto o dia, por exomplo, o pri
meiro dia util de Outubro. 

O SR. RoDRrGUES Po1XoTO:- :Ma$ não so sabe 
o tempo, que levará o projecto para passa.r na. 
cnmare. e no se n"do. 

O Su. lGNACIO MAB.rtNs;-Si V. E:1:. não sa.be 
isso, como quer :i.diar a eleição marc:>da para o 
1• de Julho~ 

O Sa. RaDl1.IGUEs PEIXOTO di um aparte. 
O S11.. fo:o;.lc ro MARTr:s-s :- Si é de presu

mir que passe anlcs do me:z: de J•1lh~, então 
desig ne- se desde já o dia pa.ra a eleição, ~o 
proprio projecto e que deve ser ell0 desi
gnado . 

O SR. R.\TtSao:'u :-:1i'esta parte tem razão; 
desigue-&e o ~. 
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O SR. IG:-<Ac10 '.\L~nti:ss :-Aceito a decla- · 2."' Conselho supremo mili-
raçiio do V. Ex.; M menos o projecto ser:i tar. etc ............. . 
êmeiidado neste ponto. 3.~ Pagadoria das tmp:•s da 

:llfos, Sr. presidente, quando a commissão côrtc .•...•....••••• 
mixt11 da l!:lmar."t e do senndo,commissão lembrll-- 4.ª Archivo militar, etc .... 
da, creio, por um illuslre senador da minha pro- 5."- lnstrucção militar ; rodu-
víncia, sopa:·ou d!l. reforma eleitoral a parto zindo-se a etap<i dos 
que dizia respeito ó.; eleições municipaes, alumnos a 700 i·éis dia-
limiti.111-se sómente a dar esse parecer e a rios ...•....... _ .. _ .. 
formular o pr~jecto que ate hoje ainda não 
entrou om di~cussão no senado. no emto,nto 6."" Intendeucia., arsenaes de 
na falia do throno jã o gornrno . agradece guerra, alc.,supprimi-
aô p tll'l:\mcnto 0 trabalho que tem tido com dos 20 escre\•antes de 
esse projecto, qtte ni=m ao menos únd1'.. entrou 2ª classe do escriptorio 
em discussão. dos ajudantes dos. ar.~e

naes d~ Bahia, Per-
U~r Sn. Dl!PUT . .\DO:- l\fas ha sobre elle uin namliuco, l'l!ato GL"Osso 

trabalho m•ilto im,.ortanto. e Parà; reduzindo-~e 
O Sa. lGNAcro M.rnTI:>s:·- E" c'l:acto C[UC o a 690 rs. adiaria dos 

senado no pr~jecto de resposta 6. falla do throno api·endizes artifices dos 
com uma í:onia deiicada e finissim:t agradeceu arsenacs, e aug-men-
ao governo os louvC>rcs q_ue lhe dava peh discus- tando-se a qunntia de 
são desse pr(\jecto, liem como pehs discussões 960$ pai·!' sere111 eq_ui-
da.s leis ~nnuas. (luando os nobres deputados paradtJsosvencimentos 
sabem que o scn:ido ap~nas discutiu a fixação dos profossores de en-
de forç:1s de tcrrn, e qne nenhum dos oL·ça- sino prim:u·io <los arsir-
mento entrou ain:la em discussão. naesde·guerra. de Per-

o elogi" leito n:i. folla do throno a~ p:lrla- narobuco o da Bahia 
mente. n:1o fc•i senão u:n:i. acre ccnsur:i. ao go- aos da corte .••.....• 

crnn. ""<:> lri1·w1u a prirncii·::. sessão completa- i."' Corpo de sande e hospi-
ment~ estoril. taes; :i.ug:nentando-se 

Tud·J isto prov:i, Sr. presidente, quo o gover- 48:0J0$ para despeza 
no só tr:LL• d~ ,-iver e esquece ttlllO _.quillo de com medic:i.mentos dos 
que dc\'i:• cui<la1•" tempo e a propúsito. ]1~spit:iese enfermarias 

VozEs: - \"oto~, votos. mihLares ...•.•.•• · ••• 

Dosiatcm <la pala\'r,t os Srs. Zama, Ratisbona 
e CauWo. 

. Nii? h:>\~11110 m:iis n~.nhn111 ~r. deput~do 
msc1·1pt11, o e11cerr<1da l\ <lisr.ussito_ 

P1•oco.lo111lo~sc 
rndc, p.u·a p.1ss;ir 

:i voh~'io. <) " prnjecto l\ppro
n. 2,:i chsctL$':lo.1o. 

E' lido e Y:ii :i. impl'imir o seguinte 

Proj~cto 

N. 01 A-1882 

Reàacção para 3~ discassão . das emendas 
feitas e approvi1.das pela caniara dos deputados 
ã prop:1sta do gornrno que fi:ta à desl'eza do 
ministeri<:i de estrangeirus p(l.ra. o c:s:crcicio de 
188:2-!883. 

• .\crescente-se no lagar competente : 
A assemblé·~ geral decreto. : 

Art. O ministro e secretario de estado dos 
negocios da guerra é autorizado a despender 
com os serviços dei;ígnados nas seguintes ru
b!'foas, a quantia do ...•.... 

i."- Seeretaria de esta.do, etc.; 
reduzindo-Sll 1:400$ de 
um log(l.r de correio 
a.ddido que entrou para 
o quadro como con- · 
tinuo ............... . 208: 8!0$000 

8. ~ Estado-maior gencr:il. ... 
9."' Corpos especiaes; elimi

nando-se :1 gratific~ção 
de 20 chcfo$ de com
missJo de "ng-enheiros, 
oL·çad:::. cm 7:20\B, e re· 
àuzindv-se nos ·corpos 
de engenheiros, de es
tado-ma.ior de 1. :l e za 
cla;;se e de artilha ria 
uma commissão actíva 
de coronel do corpo de 
estado-m~ior de 2ª clas
se, seis com misaões de 
ia classe pgra um co-
1•oncl, um tenente-co
ronel e quatro capilães 
do corpo de i ~ classe e 
cinco ditos para um co
ronel, um tenente-co
ronel e tres majores do 
corpo de estado-maior 
de artilharia, na im.
portancia de fi;628$, 
a ttendeni!o-se ás com
mis;;ões em que ellcs 
se acham percebendo 
gratificaçõee especia.es, 
ou empr~ga.d?s em ou-
tros mtn1ster10s •••• , • 

1 

{0. Corpos arre,g-imentaàos ; 
reduzindo-se 39:000~ 
no credito orçado para 

43:i60$000 

40:675$000 
25:988$000 

328:779$000 

i.303:392$275 

.855: 499$040 
243:780$000 
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despeza d e gratificação 
para e rfados aos offi
ciaes dos corpos de ar ~i
lharia, c:i.vallo.ria e in
fanta ria, matriculados 
nas duas escolas mili
tares. e reduzida de 
4:800$ a verba· desti
nada a pagamento de 
gratificação de com
mandos de dest!l.C(l.mon
tos <lc mai s do 40 p1•aças 

ii. Pr.~çaa de p1·et ; aug
rnentando-se 93:001)$ 
pa r:L occorre,. ao paga
mento dos premios e 
grMificaçiles dos VO· 
Junta.rios e engajados 
do e:xercito ......... . 

:12. Etapas ; redt\zindo-se 
30 réis di;i.rios na eta
p'i para cad~ praça de 
p re t,orçai1do-se a mes
mn. em 530 em vez de 
5ôü réis ..........•.. 

13. F.i.rdamento, equipa
mento, etc.; elimiuan
do-se a quantia de 
8:000$, que de iuais se 
pede para fardamento 
de 4UO p 1·aça~ invali
d::.s. em nn de 200, 
redt1za-so a YOrb:i. á. 
qu:mlio. de ......... .. 

14. Ararn1nento .•.•..•..... 

15. Despe ws de corpos e 
quarteis ........... .. 

16. Com!'anhi:os t1\ilit:u•cs ••• 
17. Co11imis>ües militn1·cs ••. 
iS. Cbsscg inacLivns; redu-

zi ndo-su o soldo do um 
n1at·cc h 11.l do es crcito 
6:000$ e de um briga· 
deiro 2:880$. ambos 
fa llecidoa a etapa de 
iO olficíl\es que servi
ram dura!lte a luta da 
independencia consíde-
1•ados em commissões 
militares sem direito á 
ae-0umulação 3:G50$, a 
etapa para 200 praças 
de pret do asy lo de in
validos da pa. tria, á 
vista do pessoal exis
tente 40:880$,e a diffe
rençs. feita na etapa 
das 200 praças restan
tes que é lho.da em 
530 rs. por <!ia. e não 
em 560, 2:i90$ ...•.• 

!9. Ajuda. de custo ...•.•..• 
20. Fabricas ............ •.• 

21. Presídios e colonias . mi-
litares .............. . 

2.205:684$000 

1.251:046$650 

2.611:575$000 

i.3n:ôOO$Ooo 
50;000$'000 

440:000$000 
109:366$500 
76:266$000 

22. Obras milit.ares; incluin
do-se a es tr.i.da de ro 
dagem da colonia do 
Alto Urugtio.y e con
strucçlo da linha tele
graphica. ps.ra a mesma 
colonía; reduzindo-se 
na. quota <lcstinada ás 
obro s da córte 80:000$ 
e na. da prol"incia de 
S. Ped,·o ào Rio Grande 
do Sul 50:000$ ...... . 

23. l'.live:·sas despezus e e1·en
tuar.:s; nugmentando-se 
180:000$, pura trans
porte de tropas e come
do t•ias de ornb:i.rq_ ue ..• 

24. Bibliothec:i. do (,xercilo ; 
com o seguinte p es
~01Ll: um bibliutheca
rio, tendo os \·encimen· 
tos da corumissão de 
residencia, nm. aj u
dunte, os da de estado
maior de 2" classe, um 
porteira com t\ gra~i
tlc<tçilo de 720$, um 
gu:i.1·d" com n. di:u·ia ele 
2$-GOO}, um son·enta 
com a dia ri:i de i$500 
- 450.); com o mate
!'i~l p~ra papel, pen nas, 
bpis, tinta e UC<\llÍsi
''Lo dci liYros , ass1gnn
tu1·ag de joma.cs e! ou
ti·os :wtigos 1: 120$, •• 

600:00C$00Q 

540: OOl)BOOO 

2:890$000 

S,il-\ da~ co111mi,~õos em 26 <lo Jlfato 1lc 1882. 
-RodrirJ11es J t1aiui·. - A1tlM1io !/u Siqucl,-u. 
-LouJ'l!

0

'1ÇO ri!! clllmq!l<'J'']IW.- !(, Pd,·olo.-
Be=eri·,, Ca,·,ikariti.- Prn11cisco SorfrJ. 

S~GL'~Jl.\ PARTE DA onDE'.\[ DO DIA 

Entr:i. om 2• discussão o orç.ameuto dos cs
trageir<>s. 

O Sr. ~f:aciel (silencio): - Sr. pre
sidente. é de noss.- tradiçiío parlaruental." pas
sa.r quisi sem discussil.o, sem rtiid~, ~em. inte
resse mesmo, o· 'orç:J.mento do mrn1sler10 de 
estrangeiros. . 

839:104.$428 
30:000$000 
67:780$500 

Desta vez porém, circumstancias e:tcepClO
naes, vinda; do exterior, despertam a s.ttenç~o 
publica e da. camara, recordando que este, ma.is 
do que nenhum outro s.ssumpto, merece os nos
sos exames (apoiados) ; porque 11este ma.is do 
que em nenhum outro, s: póde compromet!er a. 
dignidada ~ o fut.uro nacional ; neste, mais do 
que em nenhum outro aasuxnpto, um elemento 
que permane_ntemente tem _contrariad:i as me
lhores tentativas de expansao deste paiz, pred?
mina e tem predorr;iinado d~sde. os nossos pri
meiros a)l.nos de vida cons1tt1:1c1on<'l, dee~e os 
primeiros :i.nnos da. nossa. independenc1n. da. 
corôa portugueza.. · 

i10:799$500 
(Entra no salão o Sr. ~inistr~ de e.stnu"' 

geiros, e occupa a respecti"a. cadeira.) 
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Ao illustro ministro de estrangeiros, que 
acab:\ de peaetrar nesle rcciuto, peço l icença 
par p<>r alguns 111omen tos olmgal-o a se:· pro
to »on tsLu nesla scena d~ r hetot•ic:i ;.a l'la me ntar 
a: que s. Ex. se lJlô>l N\l Ulll pouco in imigo a 
priu1cil"t\ .-e1, que Lrouxc a esta casa n palavra 
go1·erna1nent:\ I (-ipoia•los). e creia que >~ccen
tuo aquell:1s su:1s oxp1·esslícs apen!LS par". em
bora de pas>"P'~tn . lhe i>ssip-n:>l:J.r que os erros, 
os des,·arios diplomaticos deste paii n:io são 
de"idos ã loquaciJ:1de ou à .-lwtorica pa,-/a ,aen
tai·. com·i S . Ex. dclic~d:.mcnt" a chamou 
(apoir<do ~). e que pela cont1·" rio, si i> i·lteto1·ica 
pa.-lame1i~ar 11ouvesse predominado na. polt
t ica estrangeu.<. não nos oncor. lrar1amos 
.. hoje. ern rel:iç;io i~ ropublic:1s do P r;\t..'\ espe
cialmonte. ne~ta situaçãv do cl1"Jlorosas ;lppre
hensõas quo acmn11w tte•11 :i todos os l>r11.úlr:i 0·0$ 
patri .,L.•s (a.poiarf.o .~). nem fli n•fa tcriamos em 
nossa 1egislaç:lo ace<•rd~s intorn:i.cionn.es que 
oifendem no~~os b ·ios e no~.<os intorl).•ses, 
como :i.s con1•cn.;ões constil.wos. n,,5 qn:ies :-.IJ
dicamos tliroi lr>s <~s~cnciaes de S•>berania ter1·i
tori:d cm prvi-"i to de EsL'l<los e;trau g-eir os. des
prezando "s co:ll'eniencias publicas. '}11 0hrando 
a ba ·monia da \"ida juri<lic:i. cl:i popubção do 
pair. ; CL'~anclo nrhitra:·iamen te o poder execn
th·o direitos, obri.trações. juris·li··çõos. pro~es
sos na ordem c i>il, que só ao legisbLiYo cabe 
crear. ( . .J.poia<los.} 

soberani;i. dos povos, que todos devem ven&
rar. (Mui t o b<?in.} 

O Sn. F ER:<A:<DES J>E 0Ltvr.rn.\: - Foi 
um abuso iD.1JU'1-l i ítcavel do po·l ·~r exc•cutivo 
fi.rm"t' essas <'nnvenç~e> injustifica»~is. (.Apoiit
do.f.) 

O Sit. :\hc1EL :- Lembro ao d islinclo mi
niet ro de estrtrn~cil'Ds . ··1u~ "con•l<o:nn:u;fio da.s 
con,·onçõcô'- foi cnCr'.!''.ca . l'ºl. nnns de to•los os 
par tidos. a.-1ui na .-hctm·i~<t desta e:u n:u·a. 

Podcl'ia tnmhe111 lc11-1b1·:i.r :U> not.M min istro. 
que · quando f11i-lh)> :ir ·a.11e;1,lo p~l<~ al 111 ir,, 11to 
fra nccz, em !S·!ô, esse tra. l:1'10 'l" 'l \ :isconce llos 
declarava aind" não Le r tido cora ~c1 11 p:i.r"' kl'. 
pois rp1c. r1ua.ml11 o abria. :\ i ml i~ .ia<;ão lhe 
fazia. cerrar os olhos, a. ,-Jwt1wica p:~rh111(!nl"r 
1ernntava-se c"nlra. esse altcnt:i<l 1J 'I"º pr:t LÍ
cavi'l oalmira1uo Rou>sio. sc n i<l 1 pela fra 1uP.z:t 
do pri1neir .:i imperador, exigindo, de mor rões 
a cesoa.qnc presl.S.s$Cmos s~tisf•ç:>cs por olfens.'\S 
que nunca t inham sido pratic:u.l:i.s.c que fossem· 
11ie entrc>gucs as prezo.s que leg-itimamonte 
t inh:i.n\ sido l.t)m:>das n \S aguas do P rata por 
noss~ embar cações de gncnr:>.. 

Lemhraria ainda, ein relaçiio :i.o Rio da Prata, 
que durante dons ou tre·• an 11os. consccutiva.
menle vinha a. fa!la do throno dizer à camara., 
que ·a g-uerra mais injusta nos e~a tnO\"'ida pela 
Conl'edcraçi\o Ar gen \ina, par .. arr ncar- nos a. 
pt"ovincia Clsplatina . nossa.d<l pleno direito, mas 
que jâmais o lmperio consen~iria na mutilaçii.o 
de seu ter;:-itorio concedendo-lhe ou :l i n rlepcn. 
denci:>. ou <{Ue se annex. ·sse a ~sa.s então pro
,i.ncias unida~ d o Rio da Prata. 

Repetidamente a re •posti\ da camara dos 
Srs. deputados a. essascommunicaçõeR lembr;i.v:i. 
ao primeiro imper 1dor que acim'l de todos os 
desejos de conquista, ele Lodos os interesses 
do.s côrtes, h a. semp~e a justiça universi.l, a 

Eis co mo se exprimia então a falla do thro. 
no. (U). 

Sempre contra.ria a. essa guerro. com a. Con
federa'}ão Arg"ntina; sempre contraria a essa 
annc ~açlio que havia sido fei t a. da. provincia. 
Cis 1latina ao territorio br:izileiro , a cama.ra. 
nm' só dia niio teve hesi taçl5 s contra e!las 
:tffi rmando princípios de eterna.justiça., que são 
os de eterna co n,.eniencia. tambem para os 
povos. 

Não é , p ois, a rhetoricg, parlam •ntar aquella 
qua. 111a i11 se dev ·temer, prtncipa.lmcinte quan
do o governo em nosso pa.iz lem desembara.ço 
b:<s\.'lnte para não ouvir a rhetorica ou não 
:i.ttcnde r :í. força pa.rlu.m eutar, em as~uropto de 
interesse interno ou externo. nem, c omo ago
r.. succede, . se preocupa de dar satisfação & 
opiniiio, de seu procedimento .. • 

O Sn. B EZERR.\ CAV.\LCANTI : - Não se con
de,n nou a rhetorica. parla 1uenta.r, mas a rh'ili. 
to:·ica d:1. pa triota.da., que não é a de V. E•· 

O Sn . D u ciuE-EsTRA.DA Tz1:u::n.t:- Então eu 
fiz uma pMriot:Lda_? ! Agra.deço a qualifica.~.ão, 
e peço u. pal:wr.i.. 

O Sn. !II.1c1E1. :-Não é pal'a molest~t· ao 
Sr . mi n istN de estrangeiros q uo conserva o 
lnstre rie nm nome j i< muito g lorioso era. nossa 
h is•.oriu. politica ... 

O SI\. D uQu E-E<Tl\AD.\ Ttt:tl!:ll\A :- Então o 
nobre deputado Uttthem é f111t riotciro 1 

O Sn. R F.z1mn.\ C.\\'A1.CA:n 1 :-AindA. n iío doi 
p~oV;\S <\i.'ISO . 

O Sn. Di;Qu 11- EsTnAJ>A T11:1x1ttnA :-Rofiro
ll)e "º nouro •lcputado polo Rio Grn.nilo do Sul. 
(:\p'11·1.:;.) 

O S1i. Pa ~:~l:ll,:->TP. :-Po 10 11 ntl4'n~lto. 

O Sn. '.\I.1c rn1, ::..... .. , e que j:L tom provas do 
s<>u talen to o p:Ltriolis!llo e111 UO!l.!l:L Yida p;1rti
olari:1, '!"º estou accGntuando as su:is prc,·on
~ii"s contra" p 11.ivr:< parl:11 uonta r sobre a píl
l i lka c~terior 11mni:'11stndas par S. Ex. qua ndo se 
tliscuLi;>. a interpelb~!io do Sr. depuLado Mar
t im Frnncisco Filho sobre os negocio3 do Sul. 

Dei este peso :is pah'l"ras do S. gx., porque 
vi ne llas uma esponlanea manifestação d o. idéa 
l"·edowin;:nte em t:xJa a no~sa política externa 
- a da exc.usfo de mfiuencia do parlamento ou 
do p:i.ii: sobre tal politica ; .º .º mau mod~ ~e 
apreciar a der.la··aç:lo do S r . ministro readqu1nu 
\' Íg-or. caracterisou- se saliente m 'nte, quando 
depois do fazei-a na camara, ouvi S. E :i:. d'
cla.r:>.r n~ senada,quando ministro, que o era., não 
por lembrança do Sr. presidente do conselho, 
mas por escolha d irecta de Sua :Magesto.de o 
lmper'1.dor ! (Sen.sação .) 

Ora. si do coni unc:to de nosso passado 
resultam factos demonstr:i.tivos de nossa. 
pol ítica exterior tcir sido sem pro levada p or 
um pensamentJ que a v Grdo.de histvrica não 
póde doixar J e dec larar caprichoso G arbitra
r io ; si as nossas convenções, n0880S tra
tado•, as seluções . que todos os nes8<!8 
confilctos, gran•fos e pequeno•, com as repubh-



c!mara aos DepLlados - lm"esso em 29/0112015 15:10· Página 21 de 38 

Sessão e111 26 de M:aio de .1882 127 

cas do Sul-Amarica e com as nações da Euro
pa, têm contra riado seuipre as aspirações do 
paiz, as ma.nifesmções da cama.ra ; si a noasa 
historia denuncia e:i:istir ucn:i. \•ontade occul
ta, um podel" magico invencível quo tomou a si 
dirigir a politic:l exterior. obrigando até o 
governo a conser\•ar ministros ineptos, impres
tavais, onde devia I."esidir a ca~acidade prova
da e a dedicação ao serúço publico ; si tcdos os 
factos oxterior es eito demon:strativos de que ha 
um. po:ler que ciosamente tomou a si a tarefa 
de dirigir a no&&a política internacional, cu 
podia perfeitamente associll.l· esses factos á 
declaração feita nesta tribuna pelo nobre mi
nistro do estrangeiros com aquella outra que 
fez no senado e dizer : ainda um,. '\"ez o 
governo libe~al, o governo da eleição dit-ecta, 
não só não se l ibertou dess:\S praticas menos
prczn.:lo~o.s dos dii·ei tos p •rla·nentares que tão 
funestos resultados nos tem trazido. como ai n
d:t vecn aecentuar que a direcção do\S r elai;ões 
e:i:terioroo pertence e"clusiva.mtmte a.o chefe do 
poder e~eclltivo. 

O' SR.. · MxNrsrR.o DR Earl\A~GErn.os : - Niio 
apoiado. 

O S_a. MAéll!iL! - Foi o que me p:i.receu , e 
desejo sinceramente que o nobre minis t\'O e:i:
p!ique por outro modo as suas prtlavras e de
clare que ao menos elle na f;Orcncia. d:i. su:i. 
pasta terá a. vontade nacion:\ l corno unic:i. ins
piração p.'.lra. seus act.os, como é a. fonte do seu 
(loder. 

Eu sei que ao tratar es tas qu estões não ha 
demasia de p revençoas de linguagem ou de con
ceito$. 

E:nbor :i. não seja hoje a vida internacioniil 'o 
que er11. ba seculos. comt11do o seg redo da el 11.
bora.ç<to de ssu ' phenomenos é muit:i.s ve?.es 
g :ira11tia indis;1ensuvel para a efficacia de qual
qnor negociação. Sei que no emprego 1le meio> 
mysteriosos. que a diplomaci:i. n:!o repelle, 1:1.n
'}a- "<! mão de o..zen tas secretos ou pelo me no• 
de agente ' publicas aos quo.es se dá missões 
reservr.dM e se<:retas.como tivemos n6'5 me~mos 
a do Visconde derois .Marquez d~ Abran tes. em 
i8H, incumbido de attrabir os governos de 
França e Inglaterra ::i. urna colli.g;ição armada 
com o Brazil pa ra. interferirem conjun tamen te 
na poli tica do Prata, gara ntindo a paz na Con
federação Argentina, a independencia do Uru
gu:i.y e a. do Paraguay con tra Rosas. 

· i.fas está nas mãos do governo declarar quando 
julga conveniente ou nti:o u discussão sobre as
aumpto íntornacional, e não serei eu que. sem 
provada Musa de interesse publ ico recuse o 
silencio que pedir o governo. Isto lemhro por
que ouvi o S r. presidt?nte do con•ch o julgar 
inopportuna qualquer perg unta rela ti ... amente 
ao estado de nossas relações com a Confederação 
Argentín:l., embora. julgasse opportuno que o 
Diario O fficial viease tomar parte em discus
sões melindrosas, como o. dos limiteB com a. 
Con!edera~ito. e U$turalmen te, no trnt:i.r da. \!O
litica do Rio da Prata, terei oecasii'fo de dirigir 
&!gamas interrognçlles o.o ministro dos n cgocioa 
estrangeiros, ás quaes S. Ex. responderá si :is 
julgar dignas de resposta e o segredo de Esta.do 
não o contr:l.ria;r. 

Do que toaho <lit€J verá V. E:-:. que, si estou 
occU[l:rn<lo a tr i)lana , é unicamente para o ~um
primento <lo deYcr pelo derer, pois ' não conto 
que 1ninhas pal•wras tenha1u 111ioccsso ulgum 
sobre o que cstà fei to ~ o qu.e se lia de {a=er ! 
em politic:i. exterior. N:lo espero quo a lguma 
das . aspir:i.ções que on possa rirnnifos t.o.r seja 
reahzr.da, nem mesmo quando a cnmnra as ada
ptasse, porque infolímen te em nosso paiz a ca.
mnrn aind:i. não tem foi•çn (>:>t•a dirigi1· o go
verno, par:. imp~imir-lhc as suns idéas, digni
fica i-o com a a<loin;.ão d:i. ; ontade nacional . 

O SR. Lou1u:::-:ço nz Ar.nt:QU.li:tl.QU~: - :fão 
Le1n, p01·<1ue n:lo tiu~r. 

O Sn.. Z.,~t ,t : - O facto ó que niio tem. 
(Apoiados.) 

O SR. M;\ct F.L : - N:1c tenho, pois .. est imulo 
:i.lg um senão e~so de cumprir o dovc: , rep1·e
senla nte como s ou de Llm!l. r rovincin, •1ue mais 
de 'lue nenhum, outr:i. tem solfrido a~ p rimei
ras e m:tis funcst..'l.s consoei acnci;t~ dos nossos 
et'ros nas •·elaçõc' intern:i.cion:i.es, e as soffre, 
:is vezes, de umn ruaneir:i tão horroros:t . corno 
on1 1826, qu11.:~do nm illu~tre tleputa.do por 
~!inas, angustio.do, den nnci:wa nesta tribana 
'l"e a té crianç!ls de í2 annos ernm i1. ' ;·ant•.idi1.s 
do lar, p:.ra combaterem os revoltosos do Pri1.ta ! 
Sacrificio inutil esse, como todos os 11ue tém 
cust.'l.do no·s~s guerras o victorias eslerilisa
das pela nosso. in •ptidão go,·erno.mo1\tal, ~:i~ri
ficio inutil esse de i82G, iiaposto p ·lo cap1·icho 
im~erial, que twe coa10 ,..ons q:1c ncia ::i dcrt'•Jl a 
diplomatica e não no comha•o do ontiio. ' ' hn
çou o g er men de to1as P.sL'\s p r vcn'.ões , •nal
quer"nças. odiosidades me;mo. que pod ' IU um 
dia ac:1.bar fon··s~mentc po..ra alg u:nn 1fa .. 5 po
te ncio.s sul niue1·ico.n::ts, rpie o rcceb~rnm . 

Si tivesse e sper anças de se r atteo•lirio. Ctt 
pet•guntu1:ia a.o nobr~ mirrist:·o si om \'e rohle o 
governo, <:OtllO se notici:t: e só C:t.s ~ gr:J. \·e o 
autoriznri'!., julga. necess:i.rio envi:ir :io Rio dei 
Prnt.n u1u di11lo1nnt:i. em missfi o cs:tr;1or<linar\:i. 
para negod ar a solução de qu:ilquer qncst:io •1ne 
neste momento possa alterar :\S rebções entre o 
B:·azil e os governos dos Est:i.dos pintin·~s, no
tavelmente o da Confedernçito. (Apoi1i1/os.) 

Vejo, direi de p:i.ssa.gem. qne cst~s ni!ssücs 
são muito de uso no nosso paiz. em qn(ll11nc1• 
eme1·gencia de difficuliiades inter nacionaes. vin
do· a proposito perguntar por que sustenta mos 
um gra n<le pessoal po.r:1 o serviço e'.l'.te7 0.- do 
m.inisterio de estra ngeiros, e em qu:is1 tod , s 
as questões importanws se vai l:i.nç:.r mão 
de pesso:i.s alheias ás nossas legações para 
tra tai-as 1 
' Os ministros r esiden tes que muis de perto de

vem conhecer o caracter dos sober anos, ou das 
côrtes ou governos com os qua.es vão trntar. 
as questões. principalmente as nossas velhas 
questões diplom:i.ti~:ts. a resolver com :i.q nelles .• 
Jl<lrq11e são preterLdos por quaesquer . o~tros ! 
Re cordo-me que temos em Ro!n:i dons mmtsl~os, 
um, junto do governo de lt:ilm, . oulro, ennado 
extrnordin:i.rio junto dn S3ntn. S_e .. 

São. pois. duM legnçõea d.1strncl:ts; ont~o
~-i.nto, agit.ad:1. a qnesl.iio re lig'1os~. um terceiro 
ministro se foi buscar pnra entender-se com :i. 
côrte pontifical. Isto não pro ... a. que o goYerno e 
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seus diplomatas i-ermanentos não Cilid:\IU de i:OOO$ não é l>ast:intc p:ira o que fi~ar na Sué
noss3.S qucswc~ intorn:J.cionaes. que _n~scelll cin, ou para o quo ficar n1> D:nama.rca . 
sempre im, ,revistas, no ponto de os mrn1stros Outus sedam, a semelhante ro.speito, a; e~-
residente3 ni'io soretU aptos par:• tr:ital-as 1 plica~ões a pedir ao nobre minist r.1; J.loróm 

Mas. si ha uecc$Ú<1:tde extrema de dgoros:i.s c edo da!bs para trn.b1·, embora lig-eir•\mente, 
cconomi~s. princip:i.linente para as cOL1versões das questões que nos \mze:n com apr;rchensões; 
do nobre :'resfd')nte do consel!l(l, porque não se as que, tões conhecidas n:i politica nmer.ú;ana 
faz •nl:;llm:ts ta.mbem no minis~erio de estran- pelo nome de - que,tõo; de politic:i brazileira 
geiros, e se prucura ou poupar os gastos se:11prc uo Rio da. Prata. 
:wultados da.s missues e~traot·din:i.ri:1.s, ou então Re:i.lmente, nôs, qnando nos definem o que 
poupar a.s des,>e7.ss i•~rm:menl;1s d:\S missões 01·- se chama no Rio d:i. Pr:i.ta a p~litic t l>r"zileira, 
dinari:is, as quaes, no mOLnento em que podi:\m iicamos sorpresos do que se diz, do c1ue se julga 
prcst:ir serviços, s:1o substi luidas pelas pri- de nós, da. nossa sagacidade e d'l n~ssa con
meira.s ! 

1 

s t:iucfa politicn; àas ma.r:wilhns dos no>sos nr-
R~corda--me o meu illust~e amigo o Sr. Jlfor tiru sena.os, e dos projectos acaricL1dos pelos gra.n

Fran\:isco, de que :i. missi\o oü r aorc!in:wia de des diplotUatas que possuímos ! 
Romn. foi levada a. fiYn sem retribui~.io ao em- A polít ica kazileira significa., para· os espi
b!lixador; elle volunt:u·i:i.,11entc não :i r ecebeu, riLos pre,·onidos conlra nós no Prat.'\, :i. poli
mas o do,·et d·J Estad<) era. p:t~nr-lh'a . lica de diploUl:.tas consummndos, que, enri-

Porta.nt :>, si o e:n-i:u!o espccfal n ão th·esse_ a quecidos do largos :i.nno.s de pmtic.~ e de provas 
fortuna do Sr. B:u·ão õe PcnoJo, teri:i n·>COSsL- de c3p!lcid:i.de, são m:md!ldos n.o Rio d:i. P rata. 
tado o auxi!'.) do voncimento qiie o Estado tem pnrit illu.!ir a boa fê politiC3 daquelles paizes, 
o de\·er de pagar âque:k.., qne o servl)m, nada p~ra anuexar um dellos quando menos o espe
alter:.ndo o arg-umento a:1nelle fact<J. raron1 ! A locução politica b~:izileira, sig-nifi-

Si en acredita~9 <1ne esta projecto do o~~.a- C!\ndo em relnção ao pe3so,il de n0ssa diplo
mentu uão hn.,•m <le !'er preterido i;ela. proro- macia estes merecimentos, que. d.ove mos ccm
gatil':i. do vigente, que la de reger todo o nxer- fossar, não são vulgares e ~n nossos <liplomatas, 
cicio, me ost:í. p:irece ndo, sendo j:i doma~iado significa cm relnção üs negociações o aos 
descuido não ler 1 indo atê hoj e ess:i. proroga- factos, poliLica. de manhas, inte ·venção can
til-a; si eu não acrcdit:tsse que essn lei, tendo sta.nte mas secreta do Imperio nos assumptos 
de Yil', ha de operar ~ retirada desta. e acre- do Estado Oriental e da Coafeclcrnçiio Argen
dilasso no proposito e cor;·1gcm d0 governo pa.ra tina, insinuando re,oltas ou unimando-as, re
redllzir despezas affrontando os intercs'Jes que colhendo, att.rahindo e estimulando os immi
a r~r:lucção fere. cu 1cmbrMia va:·ins econo- grailos •. . 
niins a faze1• cm rdnç,10 :t ostc scr~iço que não 0 Sn LoUl1.ENÇO OE ALBUQUERQUE : _Não 
~stà. prep:ua lo nem de 11armon ja c o1n o.s noces- ta. . • ' 
sidade~ do pniz. nem com ns organiz:\çiíes mo- cons isso. 
à crM$ rlos ser\"iços do 1uinistel'io de estran- O SR. M ,\.ClEL : - Eu estou definindo o ~ue 
geir.,s. que já n1ío ê mais 0<1 1e era aniiga- ló so chama - política br<>zileir:i.-, e não digo 
mente. Apen:ls pedirei ao nob re ministro que quo seja. r eal o que se lhe imput."I.. 
iufor:no q 11aes sãoº' ,·ic~onst1les gue recebem A p()litica br:1ziloir:i. alli significn., nl t\m do 
retribni~~i'.o no Estado Orien~•l do Cru::ruay e que disse - promove r perturbação, lev:u a in
n:. Confcdcra~.'\o Argen tina. No Est.-.do Ori- trig a .. ~ revolta e a desolação ao misero Uruguay; 
ental h:i. oito vice-çan;;ulcs, cinco dos quae5 quer dizer sobretudo - a JlOlitica de reconsti
aão estipendiados; e na Confcdcraç.;io Argen- Luição do antigo Brazil, do Brazil acc:rescentado 
tin!l ha onze '<"ice-consltles. Lres dos ()U:tes es- com a pM\•incia Cisplatina de 1817 ou 1822. 
tipen<liados. lgnor;••nos, porém, qunes são os Ora, Sr. presidente, e curiosa n imputação 
cstipendíos; e si e Yerd~de quG na Cenfede- dos phnoe que nos emprest.'lm os escnptores, 
ra.~.iio Argontin:i o 110 Esta-:o Orient.'l.l ha locali- os p ublicistas, os parbmenta.res t:tnto argen
dâde e!ll que é indispensttvel ter um empregado linos como do Estado Oriental, pGis que nos 
do g-ovGrno recebendo cstipendio, é ver~ào attrbuem precisamente aquelles projectos que 
tambem que em outras localidade; não ha essa nós lhes attribuimos por noss1 vez, com igual 
neces; idade : e a-;sim pôde belll succeder 'iue convicção, em tt>dos os nossos actos offici:i.es, oa 
os cstipendiados sejam aquelles que o não mais solemnes e não só do hqje, porem desde 
devem ser. Nada posso a semelhante r~speito q1J.e tivemos um governo independente e mais 
accrescentar, espet:indo as informações do ou menos regular! 
nobre ministro. O illustre e sempre lembrado Marquez de 

Paço igualmente a S. E'!!:. que se sirva decU..- Abrantes, mandado em :!.8« em missão espeeiàl 
rar si va.i s'r dividido o consulado da Suecia e â. Europa.junto da côrte de Berlim, poróm reaer
Dinamarca, porque até hoje esses dous consu- va.damante junto das eórtes de Londre11 G Paris. 
lados tem sido servidos p1r um só consul. Vejo incumbido de convidar os governos destes dons 
na proposta do orçamP.nto pedir-se i:OOO$ para paizes para interferirem conjuntamente com o 
cada um dos consules da Succia e Dinamarca lmperio na politicado Rio da Prata, que então 
por serem parCQs os sêUS vencimentos. ca.usava ao lnrperio serias ap11reheneões, porque 

Or~. ai continuarem os dous consu.lad01i a s~r a revolta lavrava. nll provincia do Rio Grande 
servidos por um sô consul, é evidente que do Sul e o governo temi.a que ns forças de Oribe, 
hA pedido d~ i:OOOS de mais ma., si se dividi- do Estado Oriental, viessem alliar-se ás 
r em os consul:idoe por dous serYidores, então é forças rebeldes ' da. projectM.a republica, o 
necessario augmentar o vencimento, porque então Visconde de Abrantes no memorem-
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dw;1 1rw chrigiu ~o g-:diüwtc rlc Lond:·es, de
pois de histo1·iu1· r;i.pida e incolllpletumel.lto :l. 

annc:i:,,ç:io cb província Cisplatina :io l':stado 
br':!Y.ilciro e s w <lesanne:m~à'l postado!', rol" 
tral:i.d'l da 182ti, jti declarava cm sua obr"1. 31 is
S!To espc•.:iat, p:i.3". 7 (le) ; 

« O :fo31üo d1Jscl1J enwo nut1•ido {dcsdo a se-
11.ii·açi'(o tia Cisplatina) pelo gov~rno de Buenos 
Ayr·cs, de ngg·ra;;:u "lhnrh Ol'icntal lÍ sua 
uniilo», o logo d1)pois den:rncia,·a «qnc a. recon
stn1r1;:'io do vice-reinado do Prat:i.sou :i. ili1•ecção 
ele Bm·nos Ayres.cc·a o alvo deste go,·erno o •1uc 
p1·ocar1-~V•t. avà.Ssallar o Urnguay ou aggregando
o do direito iL c.mfoderaçi'io, ou fazendu gua1·d~r 
~s :tppa1·cncia.~ ,Jc :tlltonomia clelle,mas cm t•o:i.li
dado illlpondo-lh•) subordinaçilo por agentes '!>. 

Assim, é m"r'I 1•ilhoso 'l uo uma só fonte, uina 
ol'ig·ern coaunum, tenham :i.s P''evençõos, as 
deseonJhnç:1s k:tdkionncs rlo J~mzil cont1·,-. " 
Co11fo.ler:cçào e i1i1-el's,.mento; mns a ,·c1·dade é 
que essa fonte, cs~ct origcnl, e a cimvicçào mn 
r1ue tem esLado o l31·nzil, de quoror n Conforle
l'ação a todo transe roconstruir a união dos [;;s
udos <lo vice-t·ein;1do plati 110 , comprehr,nd1mdo 
o C't·ug11a~·, e a mesma conYiO<,'iiO qu~ tem in
quieLa{lo a Confede:·nção de procurar o Brnzil 
por todos os meios readqui1·ir a :i.ntiga Cispla
tina. annulla11do a sober;lllÍ;t da. rcpublicn.. 

Podin o gov-crao brazilci1·0 peusti.va entüo, 
em i:::i-14 (hoje n:lo assevero uezn devo asse
vcr:w), que 1n11dos1lo11s fact•Js se p:1tlia dtl.r: O\l 
podi:t de facto, pol'Óru respei~an 10-sc as fõ1·mas 
log~•cs.e appat·oncin~ <h ~.utouomia pe:·tcncer. o 
Est:i:lo Ori·1ltal <lo Ul'tlga~y :i Confoder.Lçiio ,\.r
g·c1\tintt ; ou fical'-lhc pcrtonccnrlo de facto o 
di1"ito scru css:i a: · pal'JU~ia e 1'ormalic1arlcs. 
ConYon1 sahCl', si ainrht as;lim peas~\ o g-o,•crno 
elo Bra:ül, 1101·quc nua dcv' esl.:ll' loHgc, conli-
1rn:mdo os desvarios do C'rng-Liny, a occ:.~i;<o de 
inda.;a;· ~i hri i11dopcndcnci:l de fado e dil'CJito 
do Estado 01·ient:1l, on si cile vi1·<ll':i subo1·di
no.do, 1b!11Ín:ido pcb Confeder<Iç!ío ,\.r.;entina, e 
si o Bro.úl tolo1•;t1•:\ tal can•1ui~ta. como niio 
qucri:• 1.ol.•rar cm iSH. 

Sr. presidente. quolidianamcnlc nos impu
tam e~lo desl!jo intenso de :tpot!el':it·mo-11os do 
Esbt1lo Oriental do Urugu:i.y, e ::.pcz;tr das de
clarações officiacs que const:im de innumeros 
documentas, mesmo de documentos rcse1•1'::1dos 
mos qirn imporbm comproinissos tomados pc
ranLo eHta<lus curopous de respeita.r " !l.utono
mia politica do L'ruguay; ti.pez:tr dos senti
mentos assi:n intimamente demonstrados pelo 
~ovet·no mais de uma vez, o vulgo que não lê 
~ se :tpaixona; que não pensa. e jura e aceitá 
com vehemencia, como verchde aquillo qu~ al
~uem pcmsn. e lhe insinua com arte ; instrLiido 
~ais pêlos factos elo que por the?r~as,do~inaJo, 
imp1·essionado aind3. pelas r~min1sccncu1s das 
occurrcncias dcs:tstrosas dos temµos coloniacs 
e dos primeiros tempos do imp~río ; :i. ~lasse 
m:i.is v11sta, a classe popular do Estado Orrnntal 
como du Confedern.ção Al'gonti.na, ac1•edi1i, sin
C()ramente que o )Jrn.úl tem os olhos abertos o 
as garras a.fia.elas para. :i.podorn.r-se :iinda um:i. 
vez cio Esl:.ndo Ot'ienta.l e fazer delle uma p1·0-
vinci<l. s11<1. 

Não foi unicamente o velho ódio de duas fami
lias de uma só raç:i. que se combateram secular

"\'. I.-17 

mente; n'lo f.irn.1u unicamente as peripClcÍ"-S e 
:tllimosicla<les da ;;uer1·a riuo t1·avaYa1u constan
temente na guropa e ll:l !uuo1·ica as ~u:i.s poten
cias •111~ refa.tiv:unente possuiaru uma o B~uzil, 
outr"' as p,·o·;ii>cias do PraLa,como col:mias; não 
fu\ a rh·ali<ladc das duas potenci,1s onropéas que, 
scn.1pre em l11b1, r.1·e<>u e~tas preven~Gcs, que ::i.tõ 
hoje_ níio tem si.iu <l.estruicbs, •tr1ezar tlos nos~os 
scntuu~ntos do paz 1ncontest:i.veis; :i.pe7.'1l' do ca
V'1ll!eirism0, du. aifoição mesmo com r1ue lhes 
temos dado nosso cílica~ co11.cu,·:>o aLú para. a cou· 
secuçiio .. b lib~r•hde politica, ~01-110 o <lemos,sem 
compensaç:1o alg-uuu. eontrn Rosa;. ~:i.d;,. Lcm 
po !~!o de<tt•nfr ostas inj:istct" suspci\ns co1iti·a. 
nó~,porq"'' ha infelizm0nL0, pa1·a :\ exi;it n~i~t e 
1'erJsimilhan9n <lcll:is, llni~a c:llu;a 11iuit'l G:-:plo
rad;1, ljl!e ate eei'lO pont-1 as C:-i:f'lic:i embo1•n a.~ 
n~to lcgitirne •;que l:ig-c!r.'.lnl';tüF) vrin !lC(~· · ntlla.r. 

(Juan.lo :1 có1•te p01·tug11 ·z« foi cxpc!lidfl. rla 
Em·opc• 011 retirou-s·~ rlalli P'-'rn 1liz:·r com 
1m1.ior respeito e não itTitar :i. C•Jl'tezanir •• e .-eiu 
estabelecer :l. 8U l sede llO Brazil. olhos .1,, 
real couiç:t começaram :... ,-cr o Rio ela Prata e 
a desejal-o como novos ilol'lícs pa1·a :t col'óa 
transplan lad:t d,i. Eu~.:ip:i. 

A f1·arluoz:t rl<t Hcsp.1uha ent5o :i.nimarn 
ai1l!el!as c-0!011~;J.s .'.l so .lib3rt•wom <l,, seu ,jugo; 
lfü\~ elb$, n1b tendo h 'si.;J.nte cou!iança am 
si, para, emaudp~da~, cuid a·eiu do proprio 
destino, pl'ocur:i.•1a.m u:1 monarchia qLie io 
nascer iu Amo rica :i.mp:11·0 pai·•\ suas !lspirn
çõcs <le dc:;ligaçf(o (\;\ Europ:i., porque ell.1"1o. o 
llindu. hoje, .'.ljlQ7.Ql' dos g-rnndes lu~.os de cil·i
lis;i.ç:'io rine têm :l.\>0!'l.ttlo totlos os poyos, som 
rlistincçiio do hc11üsphe,·ios. o sentimento do 
americanismo ó muito forte nis republicas do 
Pmh\, que têm prnrndo sempl'e p1·efoú1· a 
solidaric<l1Lde e uni;!o com o~ it·mt•os da Ame
t•ica, a qn<th1ucr Ya1tt~jo.~.i lH'otccç;Io d::. Elli·opa 
COllcl':L clb. 

· Por onlro larlo comc«ou-so concm·rentement1 
do Bmzil a cxplor~.r· este desejo, sempre no
bre, energi~o e il•t•efloc.:tililo, ele cm·mcipação 
do jng-n <11~ Emopti., o o Si·. consolhei1·0 Pe-
1·eirà (h Silva, deputado pelo Rio ele Janeiro, e 
distiu!'tO historiador, na sua. historia ela funda
ção <lo Imperio füazileiro, c@mo o~Li·os e~,·ri
ploc·ús distinctos,portugue~es e platinos,1a.nçam 
ialeim luz sabre esto.s intl'i:;-as, e com clocu-
1uentos confirmam. a denuncia deste proceder 
da Corte, COllLO dos factos e CÍrcttmsl!\nCias que 
tenho enumerado, e pelas q uaes paRso, porq \te 
são relat.<idas nos li·..-ros m:üs vulgare3, como 
nos mais ;i.rrecia\·eis do direito p11blíco, :l.cerca 
do Rio da Prata. 

O Su. Pmu:rnA DA SrLv,\:- füwia c"r.111'ina
ç1io com a rainha Carlota ..• 

O S>t. M.tCIET. : - Procui•ou-sc explora!' 
este desejo de liuertaçüo do Rio da P,·ut.-, e o 
que desejo assignalar, tornando-ode vantagens 
par't a àynastia foragi1fa, como pt•oyam docu
mentos historicos e cart'1.S irre~usaye[~ de pes
soas altamente colloc:\das e prineip.~lmente do 
secretario J:i. r:\illho C:•rlot,\, a porsonagans 
influentes do Rio d:i. Prab, con,·iofando-os à re
volta para fi·iarem pertencendo á corõ:i. portu
gneza. 
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O ~R. P'F.B J:rn .\ DA S ILVA :-Pcrd~o ; a I'3i!iha o ma.ncj11 dessas institniçí~=-. a.pr., nas: ~onh()!r..ith; 
Carlota que:-ia para ~i e n:'io p::.ra. o ma.:ido. e embryon.cl!.'.ias pa:r·l ellas, quando toja.s as 
( Riso.) provi~clas do lmperio Be l-p ressa.Yam ;:i. gozar 

O Sr' .. ~1..1.cu:r. :- Fo:a1~ auxi l tacicu;, Of! in l ri·· d? rcgimen (' :'e ~o peh ~oYJ. urga.n i 7. r\Ç.~O, 
gaoles d.a. c:)rte, "Jor home: ns importa ntes como a inda ? Einado On·~n~a l do lruguay er a regido 
Bclgr;).nO, Puyr odoo , Pena etc . , que i:Hont.i.ndo 1 po~ lC!S úU dcct·ai:os_de í:':~ep~!i:o , ror tu na. e 
libo:ta.r a.pat1•üt e da:--lh 1i ir•n orno pMprio, a. u. ate pnr d tn.s. co:llm:ssn~~ m1h :.l'.l"'1~, v1~·~n rlo em 
tonmn o. preten:fü~m im·ostir a ;o .~inh o. Cai'lot:1 d3- um. co~p t~ to e consb.nte r:~tadr, de si.t io! sob o 
rco-enci<i do p r ojo t.td n novo Eabd:> sobcraiiC>, rag1rr.A n hr1! t!ll d a fo ro::i arm~d :i omn1poté:ite ; 
dei xando ellr. 'l r'.la.rülo no K~o do ;0 r.dro. ell :i trazendo a s31m em complAl'l, ?-mhota s.11 :-d~l. re· 
corn di :""eito de con V"(;car umn :tssembtea. par .-. beld! ·1 e ocHo. contr::t ?ós aquelles qllc cm fi nco 
dec idl r defir:i tiv<ltnent.c sobr e n. orgÀ.niz 1.1(3o d:> a nnos nâo nnham t ido tempo basu~te para se 
p~ i z ~ 0 s !.l:::.r. i n;: tit.u içõ-H funda.mo:uoc.J. a.eoallHmr ao no.~o gnvP;"nn, _ n~ t m h:l.m m.,?-

... Uvos par~ ~o:-.ne gratos. na.o hnhll.Ill senao 
O Sr.. PLREH:. ~ o.\ S t t.\'""' :-A ritiao e:a .se.- 'JIHfr.;:a ~ e n.:to Jf!:n Aftcios que os l igassem 4 

hesp~E.hoh. a ra?.nha CArlo~:l e elles <jllerrnm n:i.dn n~JiJA<l A 11 ue a li:is p u bli::-amente eon !"n ... 
pess;:,a da dynasL1a da. Ue:sp;..nh~. 5a\'3.l11 ter, mas não lhei;; era ainrh c:ira como 

O Si;. . .:\hl:J~L: - .J:.\ entãC' hs.vi..~ uni poder n2o e!'a p rote!Or:t. 
e xi._!.;:cute qu~ pesa:ra sob:-e :l.3 dal ihnra.ções ~J. Artu i ~esta. 1 rib,~na º. õ.cputado jà all_ud_ido ~a 
có:t~ portu~ue7.a. ~omo pesou ~!Jro o l3raul. provinc-1a C1splat1n.,_ tnterpello...: o mrnt~terto 
funt:;.,;LarnelJtu, a.tê ~r firmado n rcrnnhP.ct- do llSlra.DJ'e•ros; Vadi:1 a.:i g-overno. ~(lpdhndo 
mento da s ua. emanc:p3.çã.~, poli li.r.a. , Li1via n para. a. loat~s.d11 e jttsli~..:t rla f"'.am ara,que foii.,~ fiai 
poder :.aglez qu'! vigi:l<t'ª e dominan a coróa. ~05 eor.f!>romissos cont,.~h irlos n~ tratado do ao
luzi1.a.r.'1, e Ior ff Str-~ngf:> rd. seu r~prcsent.act.e~ ncx:t{.~jn1io ah11sas.<>e rla boa fü dos patricio!i pa.n. 
poz s-eu velo ã pri~a11ç<.Ü1 J e fü.zer·se dAs pro-- ty ra nniia.1-os: tudo foi em vifo ! E.Sr. pre..=ildente, 
v iucia:i d 1J Pr..t.~;1' cunq uista pa.~~\ a 00~~1 ou creo .:-se as~im contra o Impe!"io essa tormenta de 
E~Ladu p~ra u ma reg-eud " d:l ràinh~ eoason c e :inimosldade . desp:)it~ e desejo de des forras c. u e 
awliicio.'5<1 de Pc1r luga.l. C'lntã.o a1uiliarl:~ pAla. r.-0nfedera.çã.o Argentina 

A ra inha. n:to r.onscgulu licenç-.:1 üo mar ido, deu tHn res11ltadn es~a nosc;a dC!rrota no c.:i.1'11.po d a 
ou do ~l 11.r;us tc..' marido. ~a.ra ay entur :irª.'ifl ~)TI:\ batn.lha~ corno D:i in imigos apre.;oa.m e nós n~ 
rc,ç"".;oncú otlere ·ida e os projP.r.toi d~lh <'.~.hiriLrri . c-1mM: ~a.~ ~1~:1 em re-s.:.iltn.d:i fin:i.l , de q·.n l-

De pois q i~c es~;t.s tenta.ti\·:i.~ sA fi7.+!r:'lr:~ n.ts q1.1er. i ~todo, ~ .. ~ta~'l.nne:-;:a..çã•), a perda da prc.
pro·duci;u: u :ü1 iH'. e ftu 5t:"•l fid(.rse Grabo:3., dei- vinc1a. o~l~nt.:d do C:-uguay 1 e o •1ue o I:l:.\ I~ : 
:s:ava.nt parem a.Ui ~ convi~i;.rlo ~A l'jflfl !l:P. ri:i. o~ orlio!i 1 º '~f!t 4'!!")1rio$i o em;., erra<l:.i.s ~usP'útai 
ai;ra·j!lxe l á. coróa luzitn.mi. ~~on<)uistttl·as : cm q ue é. t·:! hoje em g :a.nde parte da quella popuª 
cvriKi:·-1 uen· ·i.a. fhs lur.?.~ conH:tntes ent:-e ae h<}~O~ da uma o <.iutra marg-em do Pral<L ex1s 
fo rças port.ug1H~i.a.s tlo Rio Gr::ind t' d o Sul e a\ tem ~on tr:.~ o ll razi l. 
fo~ç:rn hi3spanholas <lo Est.ado Or:.cntl l do Uru- E' de tem9r sempr"~ 11e:slas Cl)ndições. , ~?Om 
gu:a.y. o nosso gemer<t.1 1..eeor recc~u ordem riar :i. es lcs f~ rmAn!os nnnc:a inertes de des). vG nçl.Bi 
defin i tiva.me nte çenet7J.r no E~tadn 0:-iPnt id tp1e a s r.nmhiçii ~s pf1\i t l ea3. , o p~trio tl~mo, 
do Vrug- ua.y , só para r em :\lontcrid<.k -t a brir e.1 sabodoria, o p:-·:?stigio dos Eist.ad ista.~ pfa.tinos. 
all i ct·u·t;.; 15 11 ~god <&.ÇÕ':!:!i> que trouSOi"A:ll etn :-e- c:n uru ::'lo:ncn t•) da.do sejn.:-i.1 mr..is fra. c;)s, . pos
whado u m tNt.ado d~ annesaç5 'l fi:iiitr> pAlo sam me:iDs i;-ure:-:J r, rio que a; e~plos~s irre
syn-:ico e i:abild() o:-ientaes. fic:i. nd l'.\ perte r.. t'en · rt ect1das 1bs prev~nç.IPs, s.uspe ita-s. e OOios po
ndo a Hepub1ica . en t.~o colonfa do ~o d:l pulares, e~h~: P.n te~ cont.ra nó;;, que )Od:em 
P rata., ao Estado rio !=!razil. deV'e!ldo ser r~.;ich irromper a r:":\SliLnlio o proprio g~veruo n:i 
por t>u ~s )eis pecu1iares, &te . co:rente . 

Assim esLi "' ~wos :iti; ao ttnno de JR!-2. tfp Quem cste\·c e m l (tJn tovidéo ou n:l Con t'e-
uossa imlepenJencia , a te i~...5. da cor.fiti- c\fr;;içJll Art?"e:>tin.a. , cm Bue nos Ayrgs esp eª 
tu ição. cfalnrn:ite . sabe <JUe. a fc!>c-e ooo.lra. o 3 ra.:t1 é 

Ni u cl t: vu ~uestiunar a<: u~. Sr. p:-esidenv"?, sl :i lli qaa.ii qae peno<hca.. Não só nos dias elei
fui ~ for ;;a, como crê e pP.n~L o ill n~r;re h\'to- tor~es: h:.-1. estação propr l\\ p <1-!'!l ~ou apva~·~i
r lado_r .'.l que jâ me r~fcri !! outros, 011 ai foi a merito, pJrque o:; l!:indid~tos ~uam. por habi to 
conY1cção de qu <"! Urn il lria.moa um mc:!lhor go.. e gern.Jments d.:> odio ao 1Jru1l um pon b do 
vern-;,. co:r.o ta.múcm m1rito~ ,-a,seripvu•:).- <1 ffi r- _ ~eu i•ro~rm 11na _ rn3"- t:'.l.mbe in ~uah1ue: f.1.cto 
m:un. 1 o principio qHc det.P.:-min">1J e~u ;inne- t nn~o. o m11.is ~m s ignific.'lç.ão poli tíca, qu~ 
.x.a.t,~'J c:sponta.uea ou forç:1.ch .j o quad verCMlo, ~ possa con trat""i:. r. longfng_uam entc mesma, uma 
qm.•, turnando .. nos g ove!'on ~(tnstitucio "l 1d, roi Mp{r1t ~:!n i.ull. rles:ier t.<t sein IJ!"'e zêlos ~ ex~ro
co utt!m}llada a rt •H~ lla provinda com o n 'lmo de 1J~1t;C:.es, e~eitllção. <'.orno s~ deu agor3 a inda., 
Ci:.,;µl 11 1.u1a.. eotre a.:; pr()·; i n<'. irt~ d:> l :np<-':-io. ro·· f:i.ctos mbi!':'!.M comi'.! a roteroncü .. . ~m ~:'.\:"t.'"\. 

Teve seus rep:·e~en ta.ntf!e A.~t..1. ])!'0v1n~:n. !IBSt :l. ÕP. :1m P.j:.f..L(li ro:;t a bra.i:i leiro, a una -ve lh:l q ues
C:t~ara. comn t,eyr;:1 no ;;en:J.do ; rn\o'A Mli r..11n!IA- :if~ '1.~ limite~ en tre. nós, q~Ie pcu•:i form~·.- Ca $U S 

lhcJ'-o d e e sta :o D. Lucas Ohes e Dr. N1c~llM b-?l h .. era. necefi.;;:tl"lO qu~ qualquer d as interc!->
~f.rr·era. qu~ a·1ui e xe rceu n e!!t A m~!l:m:') ; e- s~.dc-s ~!ltl \' €' iSP. tom&<.!o d-e daplora.Ye1 ver ti!.'"em. 
c111 tu .slltios f.inl~Ções de deput:ido bra:dle!ro E1J, Sr . pres:rientc. (':.Ou"J. o pouco conh6ci-
peb Ci~pb.ti n :-. . m:~.ntc> q ue d!>.!l i tenho . e d epois de. tu ·1o que 

f~ e pois tle p~o:milgatfa. a 0-i~ ~tlmi~ão do Iro- !lct eo~na eselars~1inen.to necess1r10 c :t.pen
J»!rm, tiua.n<l.o tod::is ::i.s prnvinc i ~~ com 11 liber- di-:J o. pcrg unt•) :á C<'.mar~ .• e per~unt.J :i.õ nobre 
da.de que c11 t 'lo er.:t. pos . ..;ive l quê tiv"4ssem para min istr o. com :u ron,~eme ncías q u-e d tW.3 man-
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ter nesta tribuna, e declarando quo unicamente Par:< o BL"nil, J10rquc com os odios que :üli 
sã0 minhas as hypolhoses que volt füL·rnnbr,que oxislo111 cont•·a nvs, odios serupl'-> prost9s a se 
UlliCamentc são de rcspons:i.\Jiliua<le I11inha ~lS inflammarcm, pela ,-irncidade de g·enio daqueJlo 
apt·eci~içuos c1ue vou expeu<le1·; ea pergunto a povo, sempre prompto !J''rn ser !ovado ate ao sa
cama1·:i o :i.o nobi·o ministro: nestas condiçüos crificio, habili>1enle c.lirigido, incit:.<do. por ,1ual
qual o canrinho de convcniencici o doYer para o '{Uor sentimento ;:;enoroso. !llontoYidéo, gran
~ove1·no brazileiro, cm rclaçilo à p0liüc~ elo d!l cidade de [':J.lacios, de lettras, de artGs 
Prat:t ~ libei·aes, de lrudiç es e de immen>a riquern, 

E' constante o dosassoccgo orr1 'JUO YiYCillO~ 

1 

c1ue lhe rnltaria com a confbnç:>. na paz inte
pelas causas apontada>. !\ão ha confüinç:J., não rior ; ponto de cscal:J. parn as rcbções de en
ha tninqui1lidade alguma sobre a P"7. co1H tr;i<la e sahid:i. de BucMs-Ayrns; ~onhecida na 
os J)OVos yfainhos. Llel.Jalde o govP,.rno, nfi_o Eu1·op" e onde il. polilic.rí se. ,fücute em todos os 
direi o actual quo pela Y04 <lo Si·. prcs1- · angulus da c1J:J.de e as lil6t1tLt1çlícs. as fôrrnas, 
~en.te d'?_ conselho deu-na$ P••:·a g,l··ant1~. d<e i ao me_1rns, i·e(lul~icai!as, tc:n p1·oédido a in
in'l"1olalJl!tdade de 11oss:ts frontc1ra.s o bon senso 1 stmcçao e c'hcaçao <hs gornç:o$ actu"cs. tor
do snpposto inünig-o; mas r1n.cl•1llCr <JUB seja a n:i.r-so-ia 01a po;ico tempo uni çentro ele: pro
força e critc1·io do governo <l qu,icsquc1· <1ac P•<g":'l.nrb, um fü,·o inco1H't:t1·el rlc idéas suuvcr
seja1n o.s su!ts pnl.a\·1~ns ~nímado1·as e <ligml.::. Lle i si\·~l.c;., ccnLL"i.Lr·i~ts :is ins.tiLuiçi'ícs n10n:J.1\1~hic:.Ls! 
inspfr"r confiança, e.>tamos sempre c om in- propogan<lo·so co:11 su:. 1.ruvidcn ·ial ro irlcz 
quieta~tío, sempre int1·;i1HJ\'ll!os, o '1.>sim pc1·-' 11elo 11upcrfo. O Br:1zil Leri:t 1111 Rio do -lai1eiro 
nrn.nccc1·cmo" º'" 'ln~rnto t.a111licm forem pel'llm- :t c:ipit'11 <l:i mo11an~hi:c, rna~ sein <hwitht :\lon
nentes ns caui:ias que puàom~ de un1 mon1cnto Le\"iJCo sc:ria :~ ::;Ôdo jH+·t•111a1ll!11liJ llO urn;;. scai\~~o 
para outro, inftammando as prevcru;5e> Lr«di- c~nincnto; scri:• a cap1lal d;is id<•;1s rc:•ul;lica
cionaes, arra6tar~nos a umr. guo:Ta que sem 11a~, que lmvi<\!ll de c :o pu11co. cu111" des•11orn
duvüb terá dGS;..1.St:·cs i)~ll\l, n<.J~. rn:1.s Cjtll.'? dcfi-1 liz.11,·;'ío q ll•J \·~1i Jl1ill3.lld1J tod:Lci ~1~ llOBS~\S in
nitha e inc01npara.vel1nentc sot:i cle~:.lsLro- stituii.;Jcs~ subriJpujaL~ o. 11r0sLlglu u1t1narchic.~u, o 
sa e funesb para aquelles •1uc nos pr-;ivoc:o.- procluúr ~cu d!lsappareci"1ento. 
rem. Uma. <las c"'usas da <lcscon!!;mç:t, cnnt?·,t l:o:.imcnt•> :i Confe<lcraç:1o ,\1·g-0nLi1l:l n:,,, me 
nós. e o suposto pbno do nusorpç,10 du Ll"ll- 1 1i:11·ccc '!"ºmais fcliciàa<lc lhe \'ÍC1'5C d:t :ili•or-
guay. l p~«o do Estado Ori0::t;i.ldo l:rugua.y. 

Eu pergunto: conrnm ao lh'azil anncxar ao Soul1ôres. a Con.cúcração Argentina, 'li' ~1.a1· 
sou territorio o Este.do Oricntul do l.."ru;;11"y? <k l1J<bs ns <lccl~1w1çifos de seus pulJlicif!tas o lw-

O Sn. J. PE:>rno:-Nnnc:i. meu.~ •i<; ;;uerr:l, está_ ow condi<;ücs 1ultilo y•m-
t.1·a1·1as :i~ n"ss;is l'ebt11•a01.cnLc :• ho1no'!'cuc11bdc 

. O Sn.. }L\Cl~L:- Conrnm :i. Co_nfct~cração. da P"l'"b~:"ia de cada lt111 <111< E~ln.•lu;. 
visto que :i.rs-mmos tambo:n esse 01J,ccL1rn. til!- Temo,. ,; vei·dado. lodos os clirnas c111 nosso 
licxar o Urug1iay a si~ . _ . sol11 op11lcnl" o vasto. l.lu1·c, 1••;1·lanlo, por iisO 

Eu devo dedarm·ao nubrc inu11sLro, 1111e cst:L s<i, L~l· 1 uo,litiea~i:i·~s scnsi,·ois •J c:cr:cl'to1· d·is ii:t
tomando as suas notas, qu.e 11;10 Lenho n. pt·ctcn- utlanlc~ .t<Jll 1~ du 1wrl<J ao ~1il tlu lul['•JI"Í••: 
9no de esp:_r,\r q~e S. E>:. rne respollll;l a. csla. rorctn n;ill 1111s 0.,1,a1·;un foLw1c111u. quacs1p1cr 
int01·rog-~tçn.o. pois se tra.ta_d;L autu1y~1a1~1. do ~u1 que ~o.;au1 :1s iudusLt'i~t~. os ('mü11111os , a.d .. t~n
Estldo, e S .. Ex. nfio pude aoluutn· 11n•JsLu•!S dcncins ,J;·.~r~ª' ,[~ nossas pr.ivinei:ts, l.1g-o,; do 
sobre o i·nspc1to <[UC incracc-lhc OS.>tt nuto- sanglle. "~ l"'111inis~oncbi; d:is lul~s Í!":ll1·ici
nomia, não pode discutil-a. <las, r• s•;•l· ' de ving:i.ni;as, que di1·idciu niio só 

Quer so,ja cen1'enicntc, r111cr não, a a1111c- os p~rLidos políticos, urns catre si ?S Esl;> los da 
xaçfi11 o nobre minist.ro d ira: o g .•vei·wi H:lo ri Confc,,ic1·a~fio .\1·g<,nti:1,; pais 'i n:t;;1 Lorh' ª'i11ol
far:i. (.1.11oiados .) E" o seu d~yer. las republic:i~. que for11rnni a Confcdcraç<•~· tõ;n 

Eu, poróiu, qno ni<o 8011 goi·crno. posso dis- 111nas ?m rcbç:io as outr~i~ elo1nentos h1st0~·;
cutir :i hypothoso pertu,.bador'' de noss:i tmn- C?S d1ssoh·cn~es, e <JU~ rn1pedcm_ um:t. u~tao 
quillida<le c:dcrior,e indag.ir: Sor:i conrnnicnte srncera. o~coaion"ndo ta.1~1bom :illi p~riodtct\
ao Bt•azil a união do Estado Oricntnl ilo Uru- mente um:• feuro scpu.r:ttista,, q,ue ol.lng·:i o g·o-
o-uay ~ ,·cr·no contt•al "commet'er at: ou tolerai: ver-
" . . <ladeir,)s hoi·;~ores , verda<lc1ros vand,.ltsi uos, 

Sc!':i ~sso con\'eniente ~ Confed~ração A~- como os que se praticaram em Corricntes, 
gentm;i { _ . para suàja~ar· as p~ovin:i:is que se revo~taru. 

A qu0m convm\ anne°':il-o, q11ando a !orlo . As cond1o;.ões Mciolog1cas do Estado 01•1ental 
momonto elle nóde fina.r-se, e do Esbdo Orien- 1 do Uru~uav e1n rebçiío à.s p7ovincias do Cor
t&l não rest:i.r 'ruais do que a lembranç't do su<ts rientes "e Entl'e Rios são especialíssimas, muito 
desofaçõ ~s. si esforços patdoticos ao nrnnos superi'lres l"ara deterininat• uma união, do que 
não lhe sah·arem ainda. a vida, agora? 0 são as condigões existentes entre Corrientes, 

Não mil parece, Sr. presidente, qll<l h:i,ja con- Entre Rios_ e B~enos Ayres. Os p~rtid0s 
veniencia ii.lgnm:i. para o Brozil na posse de naq.uello p.uz dev1~e1~-se, tondo por nnra es
Uruguay emquanto as SU<'S instituições forem 1 pectal. uns a união tntun"- de todas~ a.s par~es 
monarchicas. Pelo contrario : me parece que i da coníed<'.ração e 01~tros a fede:"çao, po1·om 
set·ia até fatal para a mona.rchia o. união do\ com •1u:.s1 cô111pleta mq<lpendenna. 
Estado üríental, e igualmente futal ninda . Corrientos o Entrc-RHJs representam o~ 1ilei; :.:;t;: 
para n Confedemção Argentina., pois t~lyez 1 mentas resistente~, o~ olt3n1011tos da caudtl~13- · -. 
essa. união lhe acarretasse rapid:1mente a sua J gem, que traz ~ri;imarw.mente a lança em riste 
eom11l~ta dcsorganiz:1ção. para defes~ da rdea. 
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Pois l.>c'"• Corricllles q Entre-Rios 1·i1•em \•idcío ou com a Republicit do U1·ugn:.Y, yisão 
n:is 1o<tis irnmcdiatas o conliacs · reh11;-0es com quo cori·c por cout::i o i·esponsalJilidnde ·das as
o Es btdn Oricnt:il do !Jrnguay. :\ãci só .-stão piruções d:i pop tt!ação 1•irii desses t1·es E ,tadl)I;, 
unidos cm to1•ritorio, como Corriontes, Entl'O- quo po1• si u 1·c:üi2:J.l':1o si o r1uir.crcm o pu
Rio$ e Cru1;·n:.y succ<!ssi\'<teY11lga.1· .. 1cnte sfioo derem . scu1 as suggeslões e i 111poliLíco a.11.rilio 
r cflttrio dos cmi'ira•lo., d~ seu pr1iz, o :i<ylo (l•)S do Brazil. 
vencido~ n:i l'evo!La., n:is tristes occ<1siües <l:\s N:io Lenho, pois, 5, .. p1·es iden le , po!' cst"s 
~u0r 1·as cil'is 11ue alli infoliz1uente ª ·l'P'-'l'ecom, considc~:tçõe". co mo "c1·et!iLw, que a Confcdo
occ:i~iues e rHf11gio <jUC tê1n Cl'C;tÜll pa nl os i·ai;:io Ai·gcn Li:rn, ::p1•0-cciwnrlo o tÚ<lissimo as
h:i.hit:intes cl:qucllas tres rcg·iões bç.os cs- t:ulo cm que so cncontr:i a Republica Or ion l.::l do 
trciti,si,nos c1u<~ fazern q11asi o cicladã.1 de C'1·1.1guay, r1uci1·,l 1-.~aliz;lr es~e pl"ojccto, <JUC nós 
qu,'1·tue:· c1elbs consicie1'M-Sc ela na•; ion.alicla 1le lhe ímputamos ou lhe temos imputado lrndi
rfa outra. c ionalm ·11Le ema o mesmo vigor com r1 11e ,,Jb 

i\ cste cst:ido. nestas circu 1.11s l :\ncia~ sociolo- no:-o ilupubt. 
gic.1.s ; ar,lcntes conio s:!o os pa rLit!os " " l{epu- N:io vejo por este lad•) rnotirn p~I':\ •jllC en tre 
lilica A1·g-c11tiu:1 (11 '10 cs~H1 tli7.cnclo :p ~st:i Lri- nos se :•bl'it uan;• gucl'l':i; por r111e a posse <J an
buna sPnão '~'1'1illo •1ue clissc e vubli·p1ei em 11c:1::t1;:1o orn qu:tlquc:· co.>o e par:t os clous po izes 
Nonteád"'o cm nrn:i. discussão, em que pro~urci cio Bstado Orient:il •l» 'C1·ugu;iy, &Cl'<~cheia de µe
leg i limar e o~plil'ar ,is n11br0)5 " libea'llC~ iu teu- ri .~os -1ue podem S<lr fnnestos, e , port.:uito, não 
ções cc rn:nlm [>:itri:i cm relaçãri :is <J.Uf?:"l.ões põ!le set· poi• nenhu1u <lcllcs sens:it:tmcnte dese
do Estndo Ori"!n tal do [mg-11 .. y), nestas con<li- j:1.da. 
çõc:>, dig'1, a \'Ch;!mc1~ci:t rias reminiscencias Ha nma 011 lr;• c1ucsti10, a qncsl.fül de l intites, 
dolornsas das pa.ssad::s ;;:-um·:3s 1:ivis, :l viY:1ci- 11ue a certos espiritos p:i.rcc'? poder inthmunaL' 
d::iclc ri~Clll.!l e pundr:onol'o:u ;lo genio hespnnh0l a C:m focla~a\<'io e o l3ritúl, pelo tei·:itorio dilo 
qua cllos herJarl\m, e reílcde-se 11,l!i luta.;; de <l:ls ~lissües. · 
seus pnr li<los intolerantes, pot·q uc a asccns,ic E 11, Sr . presidente. sebre elh muito pouco 
de um p).rlido ''º po•lct· ê roguh\ rmcnte o i;i- posso dizei·, porqne, em rchiç.iío à ~uti si.~·ni-
1;·11:\l de c>:ilio par:i. ·o outro : ncce~s.u·inu1~J1 t•J fic:•çiio ·C ao so u rnlor diplomalico acLuaes, o 
est:i situ~çiic), ol'ittndn ele uni com plexo de çaus~s nob:·c presid<mte do c011selbo uc 111inistNs (e 
historic~.11, pe:•m:rncntcs. iri·it!lnt•~s . irasciYeis, i>.enso •1ue o nobi·' $;·. rnini~tro tlc csb.il;(Cit·os 
•JUC n'1o potlcu1 ncalm:'lr-sc e c~ tiuguir- $e só conccrd:1ràdcsta vez com ellc), cleclnrou ao so
pelo esforço (Hl pelo talento de 11m ho1uew, Mm nnc1o que niioj ulg-arn oppm·luno discutil-:is. 
mesmo pcb Bcção de p0ucos annos ele tol.~rnncb, Obc<le~o :i.s 1i.o1·mas parbmenta1·es, 3ujcito-lllc 
tranquillitladc e progr o•so, poig ~cluolb~ c:1u~~s às conycnfo n('ias cliplo •natic;\~, c:ulJQi'ajulg·ndas 
s~., nn~';i sc1n .wo il't'(:àttclivds; cst:1 situaçi\o só pelo governo, não aclinn t:•ndo consa :ilg-uma, 
que (:<irnctcrisci, com ''Cl'd:itl•!. e <JUO t.!m n :i uada pcrgttnt:.ndo a semclh:mtc rc~peito . (Jl ui
hi~101•_i:1 ~ iL_n,,ç~c~ ~ia1i.h1rcs c1Jm i:cs~ltrv.lo3 at~ to (ir.;a. ) 
hq1t.: 11,·~·ar.1.aYCl-~. 1.::"'111i 1·0.i. ~;, i.,; • • :L ~"-.; ... J , 1ü...;;! :!)L E.;pt:~·o :i ~i.C v ::...o :. li':t l10 ;.-u~ a~ :,.~L°tJ ~~:.r ~t, ~v~·~ 1.1.lt 
Cn~sc u ni<ltJ o Est;ttfo Ol'ic11 L,1l <lo C1°11l.."nn,· :i de<:bl'n.ç.l'ies que sem incon1·e niente poss:m1 ser 
Co:tfo<lor:u,::io. :'lfo nl cYidüo :to~ J•OU•'OS 't(•r :;:tl'- munifcstndas, sobre à qucs11io, Pª"'' esch rccet· 
sc-i« o rt·fng in ,Jc to!lo~ os dc~•:ontcnt<:s d•J :w mcno• o ptthlico sob!'e ns noticins que correm. 
1'1•nt:<: ndw•~i:Lnl :1s 111cs111:is C<Ht::>:•s :tgiltl'lol't\s O inou illustrc companheiro <lc doput:iç,\o, o 
le111ln-:irlas •1 11:111<! 01 cu;;i tci <l,1 ;.;1m união :IO Sr. D1·. C:tm:>rgo, porém, pon'< a 1·:un:1rn ao 
Br'17.il : I! rapi,Jaml!nto :i..111ella ;:rnll•lil ci<brlo fac lo dtt qucsl1iú 'JUC se ventila, na p:wle c1uo 
~orin o f.:01.·o ,1,, rohelcli:1, eh con,;pi1·a .. :io. e " •ti- p<>'IC111os chamar st1bsta.ncial, pois u conheci
çil. clcpois de c:i.pil:d d:1 rcrnlh conU-.a. BuÓnos nurn lo cspeci:\I <1•1c Lc•n daqncllcs log:tl'OS em 
Ayi·e:;, não ~ttri;issc <l:L lut.' cnpilal •lo 11111 Es- pcn:l •!nc:a o d.i r1nclsLão, j :i <1uat1Lo :i sua hi• tori3, 
tado po1lcr0s•), ~'' pil:il rle u1u:t M\'a con fc1le1·a- ,iU. <'1 u:rnl0 ao seu rnlo1· nctu:d. dão-lho verda
ção: n do Cr uguay , EnL1°1J-Ufos e Cn1·ricntes ! deir.t :LUtoricl:l(lc p:1.ra sobre clla pronunciar-se, 
(.-\poiwfos.) C()m \'anl.age111 p:tl':t nôs. (jpoiados.) 

Eslo !)OlH:1111e11l.o <jllC n:lo 1 l ~··e SOi' mcnr:sprc- o~ e J" 1 1 
zaclo pelos i)olilico~ do l'r:it:i, .i:c foi 1:1ntbem •. J:. A)!.\P.C.o : - '' per i n pa a\·m • 

illlputado '1 diplomad,, uraiil•!ir;i. C•>fllo m11:1 de O 51\. ).Ltc1:i:i.. : - Eu, na hypothese, note-se, 
suas hn.beis ma11ob1·as. na. ltyp othcsc, de 'tllC est:.i. questão esteja quasi 

f!:ntr~t:rnto , sonhm·as, n:io h1~ doculJl:::nlos, :t a lter,11-. 0 1..1 pot· Ollll'IL. tc11h:1 colloc,ido om ea· 
não ha hclo~, não h:1 elemento :1lgu1n respei- t'"lo nao de inteira nmisado e intim:• cordíali
t a\·el C{UC poss:1 5er p:·escrnte como pron1 ou no tla<le as nossas relaçüoscom a Confedera._,iio Ar
qual se possn lobl'i;ra1· que a in tenção :1llud'dii. gcnlinn, hypolhe$e c uja verdade o nobre mi
foss .. , cm ÓJ>!"~'- algurn:1 , demonstrada pelo g1,~ nislL'O \'econ hoc.erà ou nno. pois ignoro tõe j ul
verno b1-a;üleiro. g<mi com:e~iontc fazei· dccl:i.ra~ii-'S a respeito, 

Si ª'J 1. wlla idéa foi pregn<l:t como possirel mas, :1d1n1ttrnclo 'lue cstn questão possa te:· pe!
combin:ição politica., o fo i por concepçiío.; iudi- , l~rbado esl<:~ rofo.ç~es, cu pcrgü11lo' nterecona 
viduaes .; pois sobre o Prata •. o u11k o pens,\lllento i nu.ida_ a decis~o dost:\ q •_1~stão os imm.cn~s sa
cio Brazil em todas as occa.siõcs de1nonstra.do e J cr1fie1os de uma guerr;.\, .J>• para o B1·:tzi!, J" para 
coníe~s:i.da e : manter in\..'l.<!\a a iudependencfa n C~nfederaç.iú1 Art:;en~ill<\ 'I Niio o creio. 
do Uruguay, como lhe ó derer p · los S<!llS tra- (Mw10 bci;i . ) 

tad~s ; Iiai!a. m·iis: R0 pito, p '.>is rlesejo ser b •n\ cbro: é possiYd 
• N:td:i. le~n rehll.nn\cnt·~ :t cssn \'i:iüo de Co;·- C[ll'' om um rnom<into dado, o patriotismo e o 

r1cntes e Entro füos, confcderaJos co111 !\fonte- ()Sfürço dos ost:1distas a rgentino;; <~sua-; c9u-
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b_inaçüc' polil.icas, mesmo o esfm·.:.o d:) um pái·
tt<lo, m smo o pre$li8'ÍO d:t nutori<larlc, nãr, t ·
nharu t~~~;rt IJasL:.i.1lL1_· p:tt'~L reprí1nir a 1•xplo~~o 
de 111onm ·utos popular'> contl'<l nôs, 1n1l· ndv 
!l.rrastar, "P ·r. ;r sen, o gn\'crno da Conf,dcra
ção a umu. gn°ri·a cont~·.'.l o Hr~~zil, Olt por qual~ 
qu<!:t" das questões <JU • lll"m:Íonci, on n, }WC
postto dJ q11alr1ue1· out:·a <pt · dê occnsiffo ri. 
cl'll_pçiLo de vclu·1s p1· ,v. n<;iíes. P .. re~c-rn" qu" 
se1·1" falta~ r. todos os dernt•es patriolicos, 
s~ria d"s:t!far a l'UÜH d;c paLl"ia e n. todos o; d1•
vere.; de j•.1stiça igualrtl ·nt 1 , un1 at:.H{'l .. ~ á ?não 
arma•h e de " º''[ll'Ow conl~a o lmpcrio por 
q11 •stõos qu" do si muit•l po11ca 1• 11ia. têtn. Mas, 
8enhol':!<. llal'ece-m · t:1ml.>·m. não pela ,-'1.lil'
clos fa·: tos, aos <tu:tes se l'ttL"ibucm as <li>.,rgen
cil'-s actnaes, mas pch p~s>ilJ ilifarle de setor
narem occaáITo d ' e :·u pções nffl-ontos;1s, rp1e niíe 
clc 1•emo~ colloca1· a nossa d··fesa e a g:ir:inti:t dn. 
im·ioh•11ilid:ule do nosso tcrritorio no bom .i uizo 
c1u e foz mos das •nsntez do ad1·~rs.wio, como e 
syste1u[, aprngoado l'Clo pro~idonto do conselho. 

O Sr,. G,~õLlRGo :-/cp:liado. 

O Stt. :.\IACil':L :-Sem chwi<b 1ien1n11na, o bom 
senso. o ci·it·:rio do> a1·~·í!11tinos lhes ha de di
zer <1u · urna guerra c~prichosn. e õmbOL·:i. de 
sorp1·,·z.i cont.-a o Brazil. e por ossns questões 
minimas, ciuaesquer lJ.UC foss ·m os res11lt.'1.dos 
momentan ··os ciue ella duss ~ . havia de to,r em 
~esultaào füial o ani•1uilo.monto d"" Confod·~ra
çiio, não pm·que sej,1.111 s ·us cidarlãos menos 
b1•0.vos do •[tle nós, nem menos pat1·iot:.s, nem 
rnonos halieis ; mui longe dis>o ! são nossos 
igu:ics ! ma.s porr1ue silo dous milhões ü ~ habi
tantes contm dez milhiies. (.·lpoiwlo~.) 

i\fas, seuhores, a. histaria (e os homen~ 
<hqnaib.s i•ep•tLlicttS silo ••rnito EJ0s em hi>tori:< 
e até [>Ol' dcma.is cnthnsi~sm~m-sc, h:illnci
ua.m-se COli~ :is voe7.<LS bist•ll'i~n~, de_ heroi~i
cladc); a l11sto1·1" 1no~t1-;t <JllC p:LlZ"~ 111s1g111fi
cantes. rela.lÍ\";tmento a ontr·os, lhes lém mo
vido guer1·:..s ! Pó:lc, po:·t:rnto, que cm um rno
meuto da.<ln e~sc b~llt scn$o falhe e Ycnha 
assaltat-nos a Coninc!N·~~<Lo, .. 1ue pcb foi·~a t!ns 
cotts:i ~ h:t <lc ~cr ~final ycncicb. Gonh~t es~a 
hypothese ou par~ db é <iuo <le1·c111õs C$la~· 
prcpar,ulos. 

O Sa.. M.rn.Tm FR.i.xcr~co: - Os sacrificios 
serão immons~s. 

O SR. M.1cn:r,: - Pe?•gunto: cstnmos p~·e"c
nidos p~r•• co ·,1 os menores s:ict•Hicios r<.!pcllir 
ou evit.ar as trii;;tcs conscq\1cnci,1s ele um neto 
desarrnw:i.do ou do go 1·e~ no, ou <los po1•os du 
ConfedClrnçao Argeutin" ~ 

o sã. CA~!A 1lGO : - Est:i. e fl fj uestão. 

O S:t. :ILtCrEL:- Crnio bem que te1·crnos a 
fortuna <lc niío nccc.~sit:i.r clisp:trar um tit•o p>"lr.t 
ace<bar est•s quc>lÕC.> e com cihs annulhtt· e;;tc 
fermento pormanent<J de o:lios entre povos que 
h:tbitam no mesino hemispherio; m:is, et11~ 
quanto o 1li:t não chega, Si·. presidente, não 
ce~i;aremos de cb.mar, como ha quat1·0 annos o 
fazemos, contra a pre•.eriçiio, o <lesempreg-o dos 
meios que p:>rccem os m:iis adequ:tdos para n. 
<lefrs:i. rhs nOS$:tS f1·ont'·i;·:is. meios que o go
vcrn.1 não pócle pô1· c:n p~·atica e cuj11. falt'.l nã-0 

podel'~i ser t·;rtu•n.rla Sünão 1:.iuÜ03 uiczos 1li:1poi~ 
de qualquc1· rnHulto •1ue '1lli nos ~eja f•.,it.o. 

O SR. C.,'.'IIARGo :-.\poiado. Hão ha defesa 
uenhumn. absolu~•inente. 

O Sn . ).I.11;a;r. _:-;-X"io ~nh~ ao> r cp1""")ntes 
do Sul t·cspons<'b~hdaJc de damuos que possam 
rcsukll' elo destui1lo, que p.-rcr:c 111·.moRi t.:•l, do 
gove·rno (.iin relj.çüo ãs fronteirr-~:; <r'110 po1.1cm. 
ser :1t.ac.;-•l.\$ pela Confofl·:<'aç;"io Al'gcntina. 

Ha rumtos annos (iuo os l'~jlrcscntant· •s do 
H.io Gr:i.nde tndo em1rnnh.am ~.1:1r!"l nf\1> !(~l'tno~ 
appt'~honsJ.:is, ' jlIG ho,io nss~ltnLn e~ r:s;iiriLns, e 
qmç~ algum "IJ:•ndonou o pOilc:,po:'<fllC n:;:,, cQn-. 
SCgl:Hl .convcneet• i\ r1tH~m 1·1ucr t11a~ g~j:t r1ue 
era 1nd1spcnsa.vel p1~e!_J1r3:· o p:liz. p;lr:t a h·••)ú
lhesc que form1ilci, cl~ 11m ~t'n1nc ,\s 11os~>\S 
ft'ontcir;:s. 

O $1~. G.rn.utGo: - Zomlnv;1m ·kllú em 
S. Ch:·istov1lo e rimn-se 1hs .-na, apprehen>ijcs. 

O Sr~. !\L\CI:.!:r~:-Eu, ri1ai~ dü que ni11.~.n.1em~ 
larn:nt•i:i_ m;~o 1le todos o> rn ei~1s di11J,im;·1.ticos 
pa~:t e•ntai· uma g-uo1•t·o. porr1ne ,, m~i;; foliz é 
sempre um•• cn.tMlrophe e uma iuiqnici:1.:h: e 
porque ;15 ;;·lorias milítm·0s são rn!li ponco ren
dosa~. não Mo libci·<fado nei.1 dinheiro l\os 
p n·o~. Sou scctal"io dtt poz. 1ua~ "~" (b paz :\ 
toclo o trnnse, que tem sido :lqneli:t [JOt· 011de se 
tem p::iut.1do 1·chções c~t"t•io:·es neste po1i7., com 
atrro,1t.'\ par:. nossa. nacioiwlidaclc. 

Il' por islo que desejo t,1m\Jem o Br:>r.il pncifi· 
camente prep::il'::tdo para a gue1·;·n. 

Unia occ:\sião houve em quo foi 1!eccssrtrio 
almnrlonar e de improviso o prl>po;it•! trndido
n~l (l:i. pn º'~'ª condtções ern <1uesc tem h1anti•lo 
o l1np.c-l'io e pi·c~·crit· :"\. gnen·a~- ~t g·tu~ 1·;,•:t no 
~:>-~~-~!-J 1.:i:·i~~::!·1!~ ~'"'.::.! (!c~1 0::1 rJ::í:tlt.··:'. · .t tli> 
Parng·nny, 

Fó:·a rrahi, tom sido a raz, e n pnz a todo o 
cnsto, o qu~ lc:i1 dctormi11a:lo todo~ o;i llossos 
tratados, q1rnsi semp1•e firmados com <lesmcre
cimcnto pat':J. n dignidade nacio1rnl. 

PNlÜ'i'1-, pois, todo o empenho <lo go1·eruo. 
emhor11. não ;1crcdito na força do g-01·c1·110 pa:·n 
dirigir os negocios nossos füra do pa.~z, r1u:tn<lo 
não a tem LP interior, par<l que o mrlis rapido 
qua possi\•el sej:t, ao n1enos · iuosti'C que d~
seja prnparnr os meios tlc :i.sscgm•n:- n im·io
labilida:lc ele nossas frontcir11s e os de di11lomn.
tic:i.mcmte, p:ir nrliitr:imonlos. 011 rp.tr.lqucr 
outro p1·ocedimcnto di,g-110. e consag!'adG pelos 
novos intcrnacionae$, nos liucrtar d~s :i ppre
hensões do ~una guerra sem cansa justfl, pro~ 
porcionad>"L aos sens sMri:'icios, fazendo desap
parocor estas questões l1ue parecem alte••.tr 
nossa ~ordí:ililado com o Pr: •. ta.. 

:.\fas ê nocessu.1•io que as fa~a 1!esapp:tr:!cer já, 
porque dia por <li:., hora por hora, a~ ~ompli~a
ções apparccm1; os nco1ltccimenlo' se p~ccipi
tam : o litigau te lu•lis pre..-idcnte c1·e3cc cm 
fo~ças e p1•obabilid:1des do ti·iumpho r1ne u ou
tro força<1a o protiorcionalment~ pcrdo,o nm mo
monto pótle vir cm 'lu' tenlumos de fazr;t' s;.·. 
crificio' <iez vezPs m:üor.,s do que com 11r~viden· 
eia e a tempo fu.1·in111os 11:tra cvit:l.r ou min.o~ar 
OS maleE do Urn:t fiOlução 1·ic1lcnta Il."ll"<\ llOSS!\S 
contendas. (Jltdtas npoii!'lo-<.) 
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Em1,.Jr:i rnc Lcllh:. alongado. niro posso toda- ribar o go\·crno então exi~tente do Sr. Vidal, 
,·i:-. l!•ruli11:tr sem pedir ao illu~trc ministro que tin lia coroo minist1•0 d:t g-ueri'tl o :tctual 
un1;1 ,1~,·br:•ção :;.,l,re fados q11c pertencem a.o 8r. presidente da republica o cc>ronel Sau.Los. 
11cu 111iuis:crio, e •1uo não [JOsso deixar do l em- O pedido erá insistente, e a recu.sa. noss:i. de 
br:1r :t<l p:1iz. cmb;ira n;h lhe caihu responsa- iutern::ir o co1·onel ~torre igualmente per-
bili :a.to !"li' elil!s. tin:i7.. 

Hc:iN-111e :1 :1ucsUo que por m:·:iLo tem po O governo bruúleit·o susLentou assim os 
trouxe us compa nbci:'lisdo g:\bincLG de\'. E~ .. oons princípios durante 1n:i.is de um anno, 
Sr. pre.•idr nto, em cnnst:1ntcs 1u·co~cltp:11,:ücs, :i. ur,1:1s vezos (devo :.ct·edil:i.r) por .sta pL·opria 
i nl·~ 1·11 :1çii•J do co1·onel L:>torrc , recLu11:1<:l:. pelo inspic· :ção, outras vezes instii;;id~ pelos pe
govcrno llo l:rng•Jay. <lidos o cClnscllios d:i. prcsiclenchi. do R io Gro.nde 

N.1o lr .1 ~0 clcsl:t. •1ur~ t ifo pPlo c::r :1clCL' <lo lndi- do Sul que lhe mostram o :i.l<:<mce fonesto 
viduo. •JUO foi ,-ictim"' n c l!.1 0:1 p~ r:• :\SSC.;"Ll- qu~ p0tli:i ler qu:i.lquer medida de rigo: que se 
r.-1'-lhe u111 a~ylo entre ntis, <lepoi~ de e:qiellirlo. ,1u1r.csse c1up:'Cf:":tr conlr:i. º. co~m1 el La.torre. 
l\ão t1·alo <lelb pa1~1 ··ensur:ir :\ gl'otndc fr:i.- e o 111al q11e ao futuro podi.-i della resultar 
qul);.:\ cl1> i;·o,·01·no e :\s;;i:ii pr01·anir 11uo hyt'o- p:tt-a os b:·o.iilei~os residentes no ,Ur~gu~y. 
those;; >Scmclh:m!cs se N[ll'O<lnz:im. 1 O goyerno fo t "º· ponto,. na p~11ll01ra epoc:i. 

Elhs n:'t•l µo<lem Ih-a:• enl:•cgnes aos c:i- dest:i. tpest:io, <lG. d1rloma.t.tcarn(lntc oniboe:t, 
pric~\üS t.fos c1Lo (piizcr0111 sot• ag-r'1d:lvei;;; ao~ i Jcc.l!\rat• fnl:>n. a cü1lia de documento imo.r?·i
úiph11at:s '1"'' i;G'" rios Jl•1lrtc io$ d<is ;·e-: nr,rio, vão, f.rnec ido pelo ministro dos ncg-oci?S 
;n~&! ;c,,.s 1ws i'"/.1 · úJ.< do J;;1jHi'ÍO, co1no se~ c~tr.1ngoiros do. Republica Oyic11tal ! Este. nu
J.is~c :i :'u:1. ~1h0'<:st:tde 11 lmpe1•:\do1· pai·a im- mstN, i jllOl'Cll•fo prorar a athtut!e revuluc1ona
prcs•i•)l1:ll- 1J ó con<c;.;:it:· cs~:i ordem ele ex- ria do coronel Luto:TC com c:1rta:> jncitan les 
pllb~ .... h ·1 n;1liii 0:;n·11J, l'.011 t1·a u:u honiciu ,1uc de rc,·olta , uilereccu uma ao goyerno dccla
vicr:t \''\l11 11 t~ 1·i:.:11 •'.lnlc.a!J:m·]1)11~11clo n p!'iuwir:i. mndo que « c:·a c .:pin de outra que //,e lin lw 
111n;;·ist1•,1t11:·:• <!•• ~e" p:itz. l' '" '~ u:·.\r ho!!'pit:1li- sido t•prcs~11tad<1. » O nooso núnisLrO respond.eu 
tlndc e:i\ :1t1ss\J .<JJ! õJ. (.lpni,tdlls .) que essa c;1 rt.."1 não fa.7.Í:\ pro\'a, porc1ueo uums-

' 1 sn. C.u1.u:.;1-, : ..:._E. ,.Cl'da<lc ! tro <los no.;;ocios esli"angeiros d;i Republica 
Oriontul u!lo disse q Ltew cca. :i. pe:;soll. <jUC lhe 

O Sn. :11.1cm1.: - Fa1·ci a hisloda desse tü- h:isia d:1do :i. ciipfa. (. '..1rt,-t1)S.) Tr,1go ost<: facto 
tentaoo t:d ')•t:i! ;:e cn·~ontra csc1·i t•l:c aos doeu· :i.psn:is p:lra rnos~ra: em c1ne conta. Linh:i. o 
ruentos •tll'' fo:·:1:u <r<lllSmitticlos :í. camar:i.. govemo br.uiloiro o governo do. Republica 

Ded:1ro a V. Ex. (Jlli< :i<iui faltam algnns te- Oricn~:il,pm1? qu:tl queria depo!s ter cort_ez~as 
legr;J.mm:1s <lfrigi<lo.s <lo Rio Gnuule cio Sul ao indevHhs. Foi pi'escntc ao nunistro brcmlctro 
g-onm10. o que au:üli:i.m a dor.umeutar como um sL1n11nario c1•irnc, um ·inqucrito, como nós 
foi le·;Lu1a e iniqu:'.I essa decisii1) •100 rnandot1 dizem:-is, prepar:iclo contrn alguns companhei
intcrn:u o coronel Li•torrc e obri!,"l;u-o a. fug ir ros de L.-.torrc 011, l\ntcs, conl.ra um, Pelayo, de 
<l~1 n,is.-;o lC>Ti Lorio. cuj o proces30 tir:wa o governo 01·ient:il como 

O S1: .• \n-v:-:so CEL'>O k:<10I\: - N~sse ponto cons2quencia, por ser elle Pcl:tvo secrct;\rio 
tc;u lo1fa :i. ra:i:ão u uob:·e dep:itado. o coronel do COl'Oncl L1torre, quo este tinha respcnsalJili
Lt lu:n, ó u 111 dos a.111i;;os mais sinceros 'Jlte tGm dn.d rJ rlns actns do pt•iineirJ e tramado umn 
o Bralil. ( • .J.poimlos <: o t~l;·os a;1(1rt~s.) r~volu-:ão n:i. fronteira de .Jag-Qarào. 

O Stt. FEa:-i.urnEs DE Or.lYEllU :- Foi até Pois be:n, o nobre ministl'o de ostrangoiros, 
uma a.1\'ronta no paiz e;;s~ ardelll. com ltm;i halJilid:tdc de advogado provecto, to

mou, uin po1· \UM, os depoimentos que const:w:un 
O Sn . ::\faci:EL :-0 coronel L:ltorre, govcr- desse in.1ue1·ito, :tniquilou todo~ euos depoí

nan(lo o Est:i<lo Orienbl. e com potlet• que os mentos com um::i. a1·i:,-tunen t:t~ão sevGr::i., justa, 
1eus inimig-o~ hoje c!escobrem tvr sido des- ho!lcst:i.. e condttiu dizendo: «. Si esses docu
potico. for rcnho, in<1ucbr:rnt.a.vel. declo.rou um mentos ·provassem algnmn. cousa, sori:t. unic n.
bello din. quo ab:mdon:l\'a o govo1:no porque mente contra esse indi,·iduo que respondeu ao
o ~~u _p:iiz era ingovcrnayel , e veiu, sem processCl, m:i.s n·:da prova.riam contra o co~onel 
perscgruçao do g·ovcrnfl oriental que o sub- Laton ·o, que n:'io deYia pagnr :i.s culpas alhe1:1s.» 
stituiu, procur,tr o tcrritorio bt·a7.ilciro parn. Vol tau o "'º'·erno or iental, mudando a. fór01.a do 
nelle dnmiciliiu•-sc, tornando-se obscuro h:>- pedido, pot; haver trist~mente se esv;>ecido a 
~itador do Imp0:rio pcl:1 repulsa do poder forçá do inquei·ito , vol tou dizenào :. « E' 
abs<Jluto na pati•rn. verdrtde, L<1to1·re n:Io tramou; porem a 

T?mpos depois, m:_nJ011 vir ~u?- familio. para 1 ~ua perm::mcn~ia n:< fronteira causa alarma 
~ c1d:1dc <lo .J:ig uarao. fron Le1r1ç:i. com a Re- const~nto neste paiz, embora La torre n:i.du possa 
publica Oriental do Uruguay, onde fi:s:ou a fa7.e1· pela l·~n1brança do • eu governo G :i. sua 
s-:ia residencia,. porque estava :tlli mais pro- pessoa, que são de testa?os no Estado Orient:tl. » 
:m:~o do .seu pa.1z, de ondo podia entender- se Respondeu o nosso ministro ; " Se o go\•eruo d e 
n'lfl'lS rap1d:unente com s.s pesso:\S que admi- l.atorre e sua pe.'ISoa slio assim detest.'\dos, não 
mstr:wam seus bens . embora resumi<l.os. pó<fo C.1.us:tr cs.~e ala.l'lua que V. Ex.. diz que 

Começou uma fota, ontão, do g-ovGrno ori- e.i.iste, por ell · cst:tr na 1ronteira. ~ 
en~:1l perante o governo brazileiro, pedindo Disse mais o ministro que L:i.torre não era 
:1. 10te!n:1;ção do coronel La.torre . rcsponsav<ll por esse nlarma e que não podia 

Att~1b1l!ram-sc-lhe não só planos como Lr::i- · bnça1· mão de uma medida violenta, fazendo-o 
ba!hos pu a inv:i.dir o E~tado Oriental do lil'U- : retirar da fronte ira, por factos que não eram 
guay, e por meio da guerra ci"l"il der- 1 del!e ou de sua vontade. 
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Tempos depois 1·em um min istro dos; no<>ocio; 
estr:rngeiros ;;o pala.cio dG S. Chr istovão e ~pp:i
receu :i ordem d:i. i ntcrnnção do coronel Latorre 
pa.ra log-ar determin ad'>, p:i.ra Porto Alegre, e 
sob 1J(in:i. de prisão p ela niW aceit.-içào delle. 

Ach:>.v:i-01·~. Sr. pres i<lente, nn. L·onteira, em 
Sn.nt'Anaa. do Livramoaoo, qu~.ndo t•eceúi do 
Sr. coronel Latorre, rr: !C se encon trav(l. am 
P elo tas, um telegr:unrna eon .. nunieaudo-me que 
lhe havi<1 sido imposta ... ol>~ização de se 
retirar p~.ra Po:·to Alegi·e om oito dias on sahir 
do lmpedo. 

H:n·endo no interior da provinci:i. e na. fron
teir:i. , cttW est.wa. pcrcor,·endo, reconhecido a 
vchemenle indignação que c:iusàra. a ordem 
:interior dn. retir:i.da do cot·onel La.torre, de .13.
guarão p:i.r:i. Pelotus, e os inale$ que delta }JO
diam resultar, ropondi- lbe que ia dirigil'-me ao 
pl'esidcnte da província. 

Conhecia ta mbem :~ impossibilidade do co
ronel L:i.torre tr:mspor tar-sc pM':\ Porto Alcigre 
om oi to d_i:ls com sua f.'l.1t1ilia (então eru Jagn:.t
i·ão) de <nto ou non: pcssoM, com dous ou tres 
filho$ doente~, :i:ccirescemlo que não tinha re
cursos pccum arios para tal remoç:io forç:ula, 
sendo U l?l:t vardadei r.• <:r11eldndc a ordem im
posta. 

A' fal t:\ de recursos p:>.ra movc1·-se, lembrada 
pelo pr~sidente ao governo, r emediou este des· 
scmbaraçadamP.nte dizendo : ~ bso é <1uestüo se· 
cundaria, não nos deye demorai· : yenha pa1·:i 
Por to ;\legre » ! ! (Oh ! oh!) 
Telc.~r:i.phei l'O presidente dizendo: ~Na im

possibi lidade do coronel La~orre cumprir :i. 
ordem ntroz do governo, pede 12. dias para re
tirar-se do p:>.iz . .,, Respondeu o so\·erno : <s. Con
cedo : mas quero saber para onde '\"ai, que C.'1.
miub.o pretende soguir> ! ! 

O coronel !.<>torre tinha do ae;;uir forçosa.
me11te p:\ra a Repul>lica Argentina, s<ihindo do 
Rrazil, por via terrestre, e nada mais facil d-> 
<J.UO o.r1u:w-se-lhe uma cilad:i.. em que fosse as
sassinado, como já se tent1íra: Como po<lia el!G 
r()velar, nest:ts condições. o plo.no de s:ta aven
turosa viagem J,>:tW fó:a do Brnzil, si, conhecido 
elle, encontr:i.r1a a morto, á c1u:il o nosso go\·er-
110 iundn3rtidarue!ltc o expul\ba? . 

Todos os princípios jurídicos e eh·iiisadores 
que a té então Linham sido procfamados pelo 
governo. todos os sentimen tos de hospit.1lidade 
e de conside~a.ç:i:o p :ir.1. com o coronel !.atorre, 
for:i.m esquecidos p~lo governo . 

O Su. !lfrxisr Ro DE EsTR.tXGEmos : - Em 
vista. dos documentos novos . .. 

O S1t. :M.lCIEL : -~ão foi em visttt dos sup
postos documen~os novos a qnc V. E~ se re
fere, pois que o Sr. cousell1eiro Pedro Luiz 
decln.t'3 orn nota, '.1,ue esttl. no rclatorio, r.o mi
nistro de estr:ingoiros oricnt.11 ciue se ach:i.va 
em missà'.o a.qui i10 Rio de Jnneiro .: o governo 
brnzileiro, antes de V. EL chegar e :i.presentar 
esses docuru.entos , ji tinha ordenado a interna.. 
ç>io e a prisilo do coronel La.to1·re. 

O Sn. Mt:l'ISTno os EsT:t.\ XGEIRO~ :- Não se 
or<lenou a prisão . 

O SR, ?.facrnL:-Orden ou-se :\ pr isi(o. (Scii
saçao.) 

O Sr... Duqur.-E~n.\l>.t Timo:mA:-0 caso d:t 
pris:Io do um hospede é curioso ! 

O Sa. ~Irxrsmo n:i: 1;;,,;·m,l:->Gi:mos :-X:'io é 
cxacto. A ,·erdadc ~stã no rclalorio du mi;u an
tecessor. 

O Stt. :\IACl&L : - E' exacto. 

O Sn. Pn;:sIDF.:.>n" ·-0 nobre doputnrlo h:i. 
do ter a bon~a~c d~ inte~romper o ~en discur~o 
p:ira o Sr. m1mst1·0 rlK m:i.rinh:1 np1•cscnta1· um>\ 
proposta. 

!'J Sn. P1t1:srnt~XTE nomeia a seguinte cum
mtssiio, pnra receher o· Sr . minisl.l'o ela ma
rinha: 

Car~alho RcY.cnde , Am:<ro Bozcr rn. Cam:.t·go, 
Cn.rllo1ro da Cunh"' o Fcrn:indes <fo Olivvil'!l. 

O Sr. ministro toma assen to á dircittc do Sr. 
presidente o le a segaiut~ 

l'l\Ol'OSTA DJI! l.1':1 PAIU F!X.\Ç:i.O D.\S FOUÇ.tS nP. 
)L!It PAl'lA o l~Xmc1cro DF.: 18$3 A i884 

Au~ustos e <lignis.simos Srs. representantes 
d:i. naç:1o: 

De ordem de Sua ?--fagestade o ln1 pcr~or 
venho apresenta r-vos a seguinte proposta de 
lei, fü:nndo :>.s forç1ts navaes p~ra o ei;orcicil) 
de 1883 a 1884. 

Pl'opasta 

Art. 1.0 A força naval acti1·a para o anno 
financeiro de it\8:3 a iS84 constar.i: 

§ 1.0 Dos officiaes da nrm:i<la e das classes 
anne"\ns 'lUC füt• preciso embarcM nos r..n.vios 
de g11crrn. e nos t r:msportcs, con f,>rme suas 
lotaç.Ucs, e dos estados-maiores das csquatlr:is e 
das didsões nM·aes. 

§ 2 ." Em circuiust.~ncias crdinarias de :l,000 
praçru; do pt•et do co1·po de impcri~es 1uari
uhe~ros 51 cl~ i04 da com~anhia rle imperi!l.cs 
ma1·rnhe11·os de li.fato GrosSt'.l a das do ba ta lh;io 
naval, d:i~ qu~~$ poderão ser cmli~rcndas 2.500; 
e, cm cfrcu:n~tancia~ c,_ti·aot·dinarias, d~ 6.00:.l 
praças desses corpos e de m:i.ril\hagem. As 
cornpauhi~ s de nprcndiz1~s m:uinhciros consta.
rãa de i.500 praças. 

Art. 2.• O b:llalhão n:wal constar:\ de oito 
comp:\Ohi:1s com o completo de GOO pr:i~.'\S. 

Art. 3.• As pra~ de pret voluntariM, 
quando forem escu;;as por couclus:io de tompo 
àe servii;-)). ter:to direito a um pr:1zo de terr :lS 
de 108. 900 metros 'lu:i.drados n:is coloni"s do 
Est:t.do. 

Art . 4.o Para prcei1chel' as for~as decro~'\dns 
proceder- se-ri. n:i fórmn da lei n . 2.55G de 26 
de Sctem\lro de 1Si4. ficando o govo1·no nutori
iado :i. conceder o premio de 400$ aos volnnt.a
rios, de 500.) :lôs cng.~j:idos e de 600:') :ios roen· 
ga.j:ulôs ; e par:1. certos ·ser viços e cm circum
stancias c:s:traordinar ins, a contralLI? na.cionaes 
e estrangeiros. 

Art. 5.• O g.wcmo é autorizado : 
§ J.• .l manclar executar pro1·iso1•iamentc a. 

oNlcnançll geral par,, :i. armada e os codig-oe 
disdplinar o penal org:1niz:ido~ pelo conselho 
naval , reduzindo no menor numero de casos ll 
c:1:5tigo corpor:i.1 e só em yfr\g-cm e em $erviço 
de guerra. 
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~ z.o ,\ d:1:· mclhM or.znni~~~<·!\o :"as comp~ - ' O 81\. llh:'1;.orrno DP. ErrtU?(GErr,o' :- A pa
nhias de apr.mdizes marinhcu·o.;,_ r?du.zin,Jo e bna é então m~l e i11progada. 
~ett :rnmcro, som, ontrat:rnto, <luumtlll' e po- O Si\. ?:.fact11:t, : - Ag--0ra a iial:i.wa é mal 
1lcuclo .rngu1cnl:ir o ser: pcs~o~I. . empreg~~dt\ !. .. E11 ostou j ustificado d:i. v.erdade 

~ 3. o ,\ rero:· ~ tnbclfa cios \·encunontos dos ,1ue ~tlirmei, se111 sopbismas, e cont:n.tio n 
oili~i:ies e111ba~·c l<lns cm transporte!, rlc modo apre<:i:ir a tr;i.nsfor1u~•.:flo opora<L"I n o esp1r1 to ilo 
11u..:::· esses ozfi~·Ir1Ds tcnlw.n1 os. ni~smPS \'~tlf:i- nliuistro de esuangciros de 1i'.>8!. 
mcnLos e conLcm :•. r11es1m1 »nl1guu\~de ~1ue os ;.- r"ziies que tew' o no bre ex-ministro do 
01lic!aes emhal',·:i<los ern out1•os nn.nC1s <lc e~trnug·eiros Pª"" concode,· :i inler1.1a91lo, são as 
.i;uorra, niio \)'l·~cndo o ofüdú ~01c10<·11 r-sc om- uicsmns riue teve rara negal-:i dt1r:tnle mais 
~3i'C'11!0 nos tr;1ns;1ot·tcs por mat~ de lrcs :innos <li) 11111 ~nnu ite <·ontcstaçfio ! I'l:io füi, sem cht
ltúul ü vara cll'.!" scui. t~r o tc111pc: de e111+.1~r•pl0 YÍ<I" ncuhnum, um moti\-o de ordem public:1 ; 
~m ou~ros n,v1rJs, c:xtg1do por lei !'ª~ª :is pro- nl\o foi. scim duYi•la ncnhurna. (nosso ministro 
moções . . . o dech\m) n. cheg:id:\ do ministro de estrang-ei.-

§ -1. o A refo;·!nar :i escola de r,1:cr.u1h:1. s;m- ros do L"rngu:iy que rlote1·miuou, que coogin, 
i1lifie,.ndo o 011sm·1 e Lo,·n:1ndo-o m:u~ P.rnttco. dii,\'<llLlO$ tuelhor, o il!ustre ex-111.ini3L1·0 ou o 

~ 5.•> :\ roform:1r os :ir3e11:"Lcll ,{e ?rnr11~h a.do gabinete a abanrlonar os bcllos principios '}tJC 
impel'io de lillXl<J :\ do1:1l-o;; d:ts olfic1n:>s 1111hs • eslava :tprcgo:tndo ha L'lnlo tempo i;cst.:\ •1ncstão. 
•ien~:trcis o \i;tbilítanclo- os a satisfaZ•!re1u :\:) Eu não poss.J decl:tr;: r desta. trtlJunfl por r1ue 
~eccs,;!cbdes rio s11~Yi''º da :1t'io:id11 • meios se :dlirm:i fJ.UC isto se conseguiu; apc11:1s 

Art. l.i .• r-:c:im rc;og-1, ..Jas :i.s disposiçi5c~ em posso asseverar que infelizmente t:imhcm cm 
contr,ü·io. nosso p:i.iz exi&le111 int112enc~ •\S iadob.it.~s que 

Se·:·rce\.;cria de c~tndo do~ negocios ela ma!·inha sotrateirfüuen te penct1·:im ate nos <louumos Jns 
cm 211 de :.\faio de 188?.- k1t1;mio Ca;·aci;-o r el:tç1lcs exteriores e conseguem do g-ovcrno 
<ICJ, Ro,·110. r cm10ci<'r aos pl'incipios de j ustiÇ•\, a quo elle 

cntrel?'ue a si p :·oprio, :is suas propl'ias inspi-
0 Sn. Prn:srm::-;n: decbra <tllO a prO?OSt:t r;i.i;oos nunc:t rei:tmciar~i . 

vai :i commisslo ele orç:miento. 

O Sl'. ministrn 1·etfríl-se com as fo1·111nlifüvlcs 
1.lo e~tylo. 

O Sn . l\f.tC1Er. (cn;itúwando): - :@izin ett, 
Sr. presidente, começanr1o :i. tro.tar o as!umpto 
cm que ftti inter1•ompido, q ne o . nctual uobre 
1uinistr.;i de estrm1geiros não podia senão pela 
:t\c\ãO constit11cio11Rl, ot1 peln. neces~idadc c~n
stil1.tcion:ll da solid:wiechtdo d~s go\·ernos, nilo 
poclia responclor pelos actos que linhnm s ido 
praticados r elativamente :i internação do co
ro11ol Latort''! ante~ de se'u miuiliterio ; e o 
disse, prevendo que mais de uma vez S. E:s: 
Jiodia cahir cm desvios o incom-cnioneias como 
!!Ss~. om que cahin, decl:i.r.1ndo n. inv!!rdade de 
um facto q ne eu tinh."1. :tffümado que é rc.'ll e 
(jUC ê :iin<b de niais gr;.Yidaile ilo <tue ou 
havi;i cnunei:ido, porqnc o r ebtorio diz '1ue 
niio sv ho•ivc a orcleu1 de prisfio, ·mas que 
at~ foi c:iecLunr-se :i. prisã:o, n:io sendo porem 
cucoatr:ulo o Mrouol L"ltorrc . (Apoiados.) 

O Sr.. DuQu>,-Esnuo.1 TE1x•:rnA:- O nol>re 
ministrn ig-noi·ava o í[llC cstà 110 rel:\t"rio ! 
(.4p1mes.) 

O Sn. f.I1;o;1nr.o n.: Es1·r.AxGumos : - :\?io, 
senho1· : o que en cl igo é quo cmp;·e[/O de 
?!leios coe;·citiM; 1uu·a fa=~;· sahfr do tc;·;· C
to;·;o, mi.O 1i o;y[em de p1·is1io. 

OSn . ~facr;;r.:-Euvou lei• o <[ticcstô.no 
relatorio e V. R~. me exp liMr:i depois si ns 
palr.;-;-11s-cffcctt!<ti· 1wisi<o-niio ouerem dizer 
-h\uç.ara mão r. nm inclh•iduo, e'Ie,·:il-o peln 
ior~a a qualqne1· destino, confi113.l-o eM uma. 
en~ovia, privai-o en1füu, ntê emprega.ndo a. 
violencia, da iiberdaile . 

Eie o que cliz o re!atorio (l6) : 
« P<tg. 9. - O prazo e:s:pirou a 12 de Agosto 

e quando se foi i:iffcc'tunr a pl'isão verificou- se 
'iue o Sr. Lato;·re tinha. des!!.pparecido . .,. 

O Sr.. ::II1:-;1srno nE Esm.~:sia,mos :- Era me
lhor que\'. Ex. fosse m:iis claro. 

O Sr.. i\fatmL: - V. Ex. sabG que,· :i.ssim 
como (\ ~trn diplom:tci:i. tem segredos, t.e1n con
veniencias :i gu,.rdar, t:>.m bem nesta t1·111;in» h:i 
coilveuiencins n. respeitar, e affir mo a v. Ex. 
<JUC JIC$lO momento faço Yiolenci:i a m~us ~en
tin1entos pa1·a guard<w t.<i.es convcniet1c1as, 
.... tiàs veuer:wois, de ordem parlamenLw : meu 
desejo ó tudo esclarecer . 

O Sa. ll!r'.\"rsmo n:i: EsmAXl}EIP.os : - O Sr. 
Peclro Luii. 01•a incapnz de d~ixar-se gn~a.r por 
rntis influencins cm um ncg-0010 do bntn uupor
t..."'tnciu. 

O Sr.. l\fac1EL: - V. Ex. cump re o seu de 
ver fazendo es9:!. dcdnmção ; mns en <iuo r es
peito ::rnto a ju~tiça exterior ? a. ccn~ur:i _da. 
opinião c1uauão j11stn, como a Justiça ~11to~1or 
c!uc cad" um senio fa!l~r-lho n:i r-~?l'r 1:i. con
sciencfa, sen• telllor qne elb. 11:c :i.ffitJll n.~scg:uro 
n V. Ex. que o S r. Pedro Lmz ou antes o ~a
binete não sô dcsviclu-se. com '[l:\SlllOS!\ conlrl
<1iç1lo, tlos principios que sempre o tinhalll 
g uiado, como t.:1~1bem tles\•iou-sc delles contr:i. 
n. pi·op:·i:\ conYicçiio. 

O SR.. Mr:·m:nw DE E~w .. ~:-<<Hrn.1.os: - Isso é 
wua gr1we injustiça de V. E:s:. 

O Sr.. 1II.\c1z1,: - E11, St'. presidente. apro
veito :i. m:rnifestitç:'.i:o o n. im~rc>siio que este 
;:i..~snmp lo co.11so11 ~ carr1ara para p~-dh- ao r:ohre 
ministro qttc se:si.rva doclar:\r- nos qunes sao as 
condições om <tnc elle julga q tte so dt~vem con
ceder iittci-naçücs, visto quG são ell:ls tão do 

1 
"Oslo do noss0 gove1·no, que parece ach."ll -as 
~uito harmonicas com o rcg-imen liberal que 
devi;1. inspirar tcila 1\ nosso. vida p-0litica.. 

Quotidianamente cidadãos orientaes que vi
vem troc:i.ndo comnosco serviços pessones e 
actoa de eortezfa, perseguidos, uati.d!i's por suas 
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i<léas politicas, exilados, vêm procurar o nono : Sul a efi'er\·escencia ainda ó grande pob longa 
tct•ritol'io, a nossa. hospilalidade, e precisamos 1 demor:i. que tem havido na solução des ;as rc
.5:1.bcr em crue situação D :roverno nos colloca ; i cln,mações, quando os governo.3 que têm desen
quan<lo dcvc!Uos offcrecor francamente nossas 1 volvido energ-itt e forç.a, embora governo~ de 
casits, ou q ~ando de1•omos c stat· esporando quo longinqu:vi plaga~, têm i;'btido prompta repa
dollas venha. a miio cb policb :u·rancar o hos- raçã.:i. 
pede confia1lo á nossa lealdade paraafugental-o, Esta situação não ô, e não pórle ser agradn
expellil-o de nosso 1;1:iiz, q_ue não pôde mais of- vel ao governo, pot·que e muito irritante o con
forece L' refugio ao mfort1rnio do ~ol itico pel'- tr i\ste do seu proceder e o ela ltalia, por exc.lm
seguido ! plo, em questões da mesma natureza. A 

Diarfamente os exilados vêm pi·ocurar :i. fron- fraqueza ou a ine1•cia do governo em tae3 casos, 
teirl\ bi·aúleira e o nosso governo os e:s:pelle t deixo.ndo aos inclividuos "' convicção c1ue mio 
E as vezes os e~pelle como e:s:pelliu Latorre, devem contar com & patri;i. para det"esa de 
no roesmo tempo que pl\t1•icio$ nossos e r:i.m sous interesses e vid:., os p~e<lispõe a p rocurar 
mortos a pauladas cimo cães no E stado Oriental, dcfesn e desforço pelas proprias mão~, chegau
como fo ram em Currales por ordem do irmão do ào- so as;;im ao re$ultado que todos deploram, e 
ministro da guerra. de então . (Apa;·tcs.) que não tem outra ca.usa senão o abandono do 

Elllquanto a~ leis e a hospitalidnde brnzileil'a Bra2il, de osta1•em cheias de brazileiros as fi
eram vcrhenda.s pofa singu.lar frac1ueza do go- !eiras dos partidos inimigos, nas guerras <b.
verno, em homem.gem ã boa viú nliança e tuDi- quelle !.!:stado, 
zade do Urugnay, este correspondia com estes E u pediria a S .. Ex,. em relação :to u rug uay, 
horrendos negocios de Currales e Passo Fundo. ainclct, ji não digo o apparelh,.meuto de Lrals.do 

O nobre ministro não j ulg:>. conveniente a de commercio, que não póde de j acto se~ feito, 
disc!lssào desse assumplo. Eu quero respeitar mas que, por qualquer outro meio menos so
todas as con,•en iencias que e!le imagina. para lemne, se rGgulo.sso as condi~.iies do traneit.o, 
fazei• depois todas as M'guiçücs, embora j :i não ou ree~portação de todas as mercadorias e ntre 
a S. Ex. que nãô possuira por muito tempo o os dous paizes ... 
governo, 'lue julgo-o fro.co e p1:ompto a d1•spe- o Sn. A:'iDR,l.DE Fmuimu ·-Por not~s re-
diL•- se da. administ1't\<;.1io publlco., mo.a a esse ve~saes. 
poder invisível, rcspeitavel, vener:i.ndo. como 
considero, pois é l:lm:J. pel•sonifkaçüo da nnçilo, O Sa. l\facn:r. :-Não faço questão do meio ; 
mas que não cscap:1 ás censuras quando mal e lembro c1ue para rec11s~s caprichosas de um 
pi•ocede, e, que nas nossM rehçües extel'iot·es, justo <1ecórdo p:ira eYitar o contrabando, e p:11'".i 
tem tido influencia detesmvcl. resoher as clifficuldades que arbitrariamente 

Si ou ac reditasse qti<:l 0 nobr<:l ministro de es- sejam creadas pelo U1•uguay, muito pode con-
trnngc iros tinha Yida por algum tempo,. . tribuir a circ umstancia de ser o llrazil um 

~rando mercado par:1. a industri:i. mais alent11-
0 Sn. A imRADE F rGGE!R.\ ; - Vida mini~- aora do P ratll.. e quem posstte um tal freguez, 

teria!. como é o Brozil, não póde caprichosamente per-
o Sn. • .MACIEL:-••• vid:\ ministerial, como diz del-o. 

o nobre deputado, o Sr. Andrade Figueira., por- Vnlio;;o auxiliar terà S. E:i: . si quizer inte11-
que a outra deve ter, o o desejo por largo tempo tar este grande set·viço no prestimoso. de<li
par-~ a felicid:i.de do sou lar e p:u•a o serviço de e.o.do e compotente consul do l3razil em hlqnto
uosso. pa.lria porque é um dos licllos tllle11.tos vidóo. 
que conlll. o sen:ido. (-4poiatlos.) Si cu acredi- Tambmu pediria. a S . fü::. que procm•asse 
tasse, digo, ter o nobre ministro sua commissio barmonisar quanto possível, procur-.isse firmar 
:1.etual vida long~ eu lhe pediria que, atten- um accórdo sobre os effei tos dvis do roatri
dendo á.s manifesto.ções actuacs da. camara, da monio no Estado Oriental do Urnguay e d) 
maioria que o sustenta no elev~do encargo, Bra.zil , quanto ao regímen dos uens dos conju-
dcclarnsse positivamente a esses governos ano- gos, quanlO âs &Llecessões Iegiti~a~. _ 
malos do Estado Oriental do Urug uay, que E ' llllmerosa u popula~ão l.lraz1leJ.r:>. alh,como 
ou tro nome não mr;recem, po1·que não toim :por tnmbem não é insig-nifico.nte a. ori(mt:i.l no 
si a inYestidur:i. do di reito, nlio têm por s i o Rio ·Gr:i.nde ; os brazileiros dei:otarn no Rio 
poder do facto, uão tem amparos moraes al~uns Grande suas familias om caso ele successão, as 
eu o posso dizer e o nob1·c ministro nfto o póde, du\·ida.s surgem poi·q~e :1.(1ui temos :i. commu- · 
deelarassa q_ue o Rio Grando do Sul não pt',de nh!ío de bens conio 1·cgimen lcglll, e alli a se 
tornar-se a casa fo1·te de todns aquellos que con- paraç11.o completa do bens de ca<fa coujugc ~ 
ti·a os domin:i.dores do Estado Oriental podem ordem logiti1ua. 
sei• os apostolas vingadores dos direitos concul- A$ iniquidades que estas legislações disp:i
c:<dos de seus concicladii'.os, nlas que vem ao r:i.tada~ necessariamente devem provo1·ar nas 
Bl•azil pedir apenas a paz, o respeito ao tr~- melindrnsas e respeitaveis relações do fumilia, 
balho, ao direito ou á liberdade que sua patr1:i. I por si autorizam o empenho de um governo e•.n 
lhes nega.. conseguir u~ ,iust.o a.ccót•cfo quo g:i.ran ta :i. ~qu1-

E u pooiria mais a S . E~. que 5e dign:i.;;se dado n:i. partilha da fortuna que deve ser igual 
dechrar, si j ulgasse conveniente, jà o dis3C, nella. . . 
si algum p:i.sso a diantou na questão das re- Sr . pres1denle, com a.s co~trar1edades e\'~
ela.mações brazi!eiras relatin.mente a.os assas- servas q~'l e_ste assumpto obriga a. ter n:1. l n 
sint1.tos de qne h:i. pouco fallei , porque cu buna, princ1po.Im,ent~ a quem, como eu, tem_ a 
posso dizer ao governo que · no Rio Grande do honra da pelt\ prune1~ vez merecer a .a ttençao 

V . I.-18 
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dil. c:unara, procu~<Ú mais esta occasiiio e..:cl_u!r 
a representaçi<o r10-grii.ndense da reoponsab1h
dade dos descuidos e por~nto da imprevisii.O de 
graves faclo~ que evidentemente podem s11rgir, 
amargurando a politica bra.Úleira, frouxa, cre
dula e contetupbdora no Rio <l::t Praca. 

:?llinht1. provincia e mesmo o Impei·io não têm 
de pedir :i.os represes.tan tes do sul contas de um 
silen~io, ou cl.e uma segur:rnça injustificavcl 
na cordialidade de relações com o Prata, por
que elles na trihun"' da camara, n:i. trihuna 
do senado e nos conselhos d:~ coroa, têm cou
stantem!lnte clamado pel:i. adopi;.ão de um sys
tcma. de g:i.r:>.ntias efficazcs,qne ti·ou:.:essc pre
P"-ra.das n05s;i.s fronteiras para qualquer ass<>lt.o: 
de qltalquer potencia estrangeira seni crear 
exercito.• pel'manentes, sem s:tcrific.ios imiteis. 
Nossas Teclamaç.ões e ad,·ertenc.ins ~ão a ttri
buidas sempre ao desejo ou antes i finura. i 
tactica de procurar intimidar os espiritos com 
essas ameaças de cntast~ophes, p~ra conseguir 
em uma o ccasião a decro tação de vi:ts ferre<lS, 
em outra a tarifa especial. Gtc. 

Liga-se sempre às nossa3 pre1·isões o appre
hensões urna idâa de interesse occulto, embo1·a 
mui lo nobre e legitimo c~omo é o de tentar en
grandecer <una p1·ovincia; ent,·etanto, quan,to 
os aconLecimeato> pa1·ecem seguir o rurno c1ue 
aporttavamos previdenternente ; entretanto. 
quando, cowo :ictu:\lment<?, as p~h1·1·ag, os 
crmceilos os mais dcsarrazon.clos dados corno 
novidades pnr autores ig-norados são recebidos 
como vet'ílad~s-é que temos razã·o; nestes mo
montos em que ha la•1lo excess'> de ci·cduli
dadc nas proximidades do uma guer[·a, •1uanto 
excesso de c1•cdulifade havia hontem na pa?. : 
e que s~ reconhece que ernmos sincei·o•. e 
quaudo as nossas pahwl'as sãn acredita·lns. ~ 
bnientn.-~e quo prndentenicnte ní'io ti\'Gsgem 
sido o 11vidas. 

:\las devo di1.er r1ue o pot·igo agora so ~Yo
lumri. inconsiderad:unentc ! 

O temor faz cre,;cer c:t.Lraordinariurnente o 
objecto que o infunde ! 

O que tenho pedido ao nobre ministro é que, 
modestamente p1·ep1trados para nossa <lefos;t, 
niio poui>e meio slgum desde ,ià par:\ a p:i.cifica 
solução destas riue~~õtJij, nflo, repito, porque 
tema :i.s con.~equcncias da guerra, porque 
quando mesmo estiv~ssemos no tristissimo es
tado que a ui ui tos se afigul'a de desarm~1mento 
e de fra9. ueza. ainda assim não ó tão foi'te o 
adversarto que nos trouxesso naquellc estndo 
mesmo. cahunidades irrep1uaveiij ainda en; um 
Msque de sorpresa. 

O SI\. RATISDONA :- Xom ci tão g-rande a 
nossa fmq uez:1. 

O Sn. M.~crnL ' - Ainda. que eu a reconhe
ces~e não a proclamav:; agora, que ella póde 
excitar a ousar. . . ( A.po iados.) 

Sr. presidente, niio tewenil.o as consequencias 
da guerra, eu peço a p:i.z, porem a pa.z prepa
rada, peuhoradii. por ineios offic:izes, e não 
esta a.ppar~ncia paci..fica que temos e que 
occulta uma. constante inquiet.ação pelos fer
mentos de divergencias existentes, especial
inente quando o governo para defender-nos não 

conta com exercitos, com armamentos, e re
pousa no bom senso do advers:\l'io ! (Apoiados.) 

Si·. presidente, devo agradecei· á. ca.mara a. 
benevolen,:ia com que ouúu-me sem dnvidn. 
alguma, não pelo orador, m'1s pelo assumpto de 
que tenho tra tado. (.-!pa;·tes.) 

Vim apenas cumprir o dever pelo dever. o :i.o 
lerminar, em noa1e da minha provincin., e 
mais do que em noine da miuha prodncia, em 
nome do lmpcrio repito ao nobre ministro d11 
estrangeiros, .:1guillo '{tte ao primeiro impera
dor l •'mbmva, em época analog-a, a cama1·a. de 
t827 e lhe digo com t'.llla : Tudo podeis fazer ; 
tendes o direito de decla~ar a guerra., de tirar 
os nossos batd hões das fronteii-:ts, e nossos 
irmãos dos lares, e mand"o.1-os â morte; de 
le,·ar este paiz a s:i.crificios immensos por yossos 
caprichos ; podds Lambem rcsignar-\'Os a nma 
pttz oetu condições holll'o.das, e por ella aceüar 
tratados. fazer concessões que nos tornem in
dignos dos ro~os d<) poten.cia de pt'imcira ordem 
d:i Am •rica do SLtl ; tudo podeis fazel'; o justo 
e o iniquo, pela paz ou para a guerra; de uma 
couss por<im n:io vos podeis libertar e não 
tendes poder para caprichosamente esquecer : 
ó da justiça da histori:i. ! Os gOP'rnos que por 
leú\or. incapa~idade, fro.qucza, compremettem 
"paz 0;1 n honra dos po,·os e na impreviden
cia da guerra ou t'.lm destemperado ardo.· pela 
priz prei1aram manchas para dignidade do paiz 
que go•:ernam, têm nas tahoas eternas da his
to~i' uma. condemnaçilo ine.:i:m·avel que não 
pócle ser cob )t"La com a responsabilidade alb.ela 
nom mestno com o manto da pui·pura. real! 

(.llitito õem. mw'.io bem '. O orador i fe
licitado pelos Srs. de{'l<tados.) 

O Sr. Pranco de Sá (ministro de 
e,;trnngeiros):- Sr. pre,idenle, come~arei fe
licitando o nobre deputaào pcilo Rio Grande do 
Sul polo talento distincto qu'.' revelou na sua 
eatt'é:t pa.rl.cmentar e agrad~cendo a sua mode
ração de linguagem, :\ssim como a sua bene
vole nci<t n~(l uillo que pesso:llmen te me diz res
peito 

:\o discu!'so <lo no!)re deputado certamente 
níio farei a increp~~:1o de rh1>~orico ; S. Ex. 
discutiu com largueza, :is ve?.~S com calor, e 
ate com severidade ; mas as s1ias aprecfaç.ões 
foram fund:<das em argumentação e todas ten
dentes a um fim claro e positivo, a cert~s con
dLt8Ões. 

De taes d.[sc.ursos, Sr. presidente, ninguem 
se pôde queixar e muito menos o governo, 
que recebe por esse modo um valioso liU

xilio. 
NKo era possh·el que, pertencendo a escolo. 

liberal. prezando o regimen da discussão, como 
essencialmente o é o regímen pn.rlamentar, 
eu condemnasse o uso dn. pal:i.vra, ainda o 
da. p:i.bvra ardente e indammada, qlisndo por
ventura a natureza do assumpto o exige. 

Não poderia t•eprova r o anLplo deb;lte das ques
tõos do Estado, nem ainda o das questões poli
ticas que interessam aos partidos, querer banir 
do parlamento 1.Jrazileiro a. eloqnimcia., gloria 
da tribuna. em todos os p:üzcs; rn~s e preciso 
...-er o ond.,, o quando e o como as cou•a.s 
cabem, na p_hrase do poeta. 
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O .~u~ ~ndeinno s_ão_as :unpl ificações inlll.ei&. 
:is d1va"açocs s.ern h rmtes . as discussões cxa~e
rad11s e empba t1cas, s~m objecto det1mninado, 
~em. peusam?nto deli mdo; de modo que o go
verno nem_ tlJ'a. pro\'(~ito a1gllm de t:i.os deb,.t.os, 
nem sab~ as vezes como responde~ ás censuras 
vagas e incoheren tes que lhe s:.~o feitas. · 
N~ssa mane(ra de discutir ha perda de te rnp0 

pre~1oso, que escassc1:t para o esclarecimento e 
dec~sào de negocios import:intes, e .alcírn dfaso 
muito.a veY.~S prejuízo não sómente pa!·a a 
calma tlo ~eaate e sua. boa direcção, mas ainda 
par~ " ac~a". do go\·crno e p:tra a solução dos ne· 
gocios publ1cos. 

E' nestes termos que condemno a rhetorica 
p~rlamentar, a qual, :i. t.:i nas relações interna
c1on~es, n:io pouco mal n08 tem CJ.<usado. 

Não :i.ttribui a ;iUerra do Paraguay ttnica
men te a alf;l'ui:i~ discursos proferidos no parla
mento braz1lei.ro; havia ca uijll!i acc umuladas, 
elemen.tos pr.eparados, que naturahuente devi:i.m 
produz1r.ma1s cedo oll mais tarde esse confticto 
mternaciog.al . . 

.Mas é ill~o~testa.val que oe a.cont-Ocimentos 
f~ram prec_•p_itadoa em c~nsequencia da agita
çiw do~ espmtos, do movimento de patriotismo, 
qi:e se p rovocou com discunos pouco I"efi0 -
ct1dos, do que resultou entrarmos tle subito 
e.m ama g uerra formidavel, para a qual nada 
tm hamos preparado. 

_O Sn. A::>DRAl>E Fi&u.Enu.:-Está equü·oeado: 
f91 ª .ordem de bombarde!l.r l\Iontevidéo. si fosse 
prec1eo. · 

O SR.. MINUTRO DE Es·mJ.NGRil\os : - Es
pero, Sr . presidente, que· taes imprudencias 
não sejam commcttidaa na ac tua l situação dos 
n_oasos negocios internacionaes, que niio oon
~ide~o ser grave ou, pelo me.nos. conter perigo 
imminent~ d~ gue:·ra,mas que todavia não deixa 
de ser melu1drosa om conseq uenciu. deseas 
grandes e \'elhas pre>"enções. ,, que se referi•1 
o nobre deput:1do polo Rio Gr:J.nde do Sul. 

Temos. 1·eclams.ções pendentes n o Esta.do 
~rients.l ~ob.re factos graves; temos uma ques
tão de hm1tes com a Republica Argeatina. 
Espero que as nossas i-eclama ções serão deYi
darne~te alt?nrlidas, e .IJ.ue sem pr acipita.ção 
;iem. \'lOlencia. con~eijuiremo~ que He nos faça 
J~S~tç.:t; espero tfimb~m que a nossa questão de 
hmLtes com a. Repul>hca Argentina se lia de r e
solver pacilicamento. 

Direi ao nobre deputado que est:.i. qucstiio até 
agora uão trouxe alteração nas nossas I"eh~ões 
com aquella republic:i. 

Algumas noticias, que se tem publicado em 
uma folha desta cidade,não partem de boa. fonte 
,. nã o tem fundamento algum, t!.O menos se
g undo o que atê este momento consb. ao g o· 
verno. Todavia é natural que no Rio da Prata 
a.lgama. seniação tenha cau$ado o documento 
important~, qu~ appareceu na no~sa imprens ' 
a que motlvou discllssão no nosso parbmento :i 
r espeito do territorio litigioso entre os dous 
p&izes . 

O S11. . ÁliDRAl>.t: F1Gú&:IRA: - Não ha terri
torio litigioso. 

O S11.. Mr!\1smo os Esnu.NGEraoa : - Esse 
territorio é li t igioso, pois a r espeito delle existe 
Uill.'.l ques t.'io internacional. 

O Sa. AN"mt.toE FIG01mu.:-Està. dem&reado, 
e temos p<isse delle. 

o SR. MIN"ISTllO DE E STB.A!\GE!ROS : -
Af!irmamos ". nosso direito, mas a ltepu
bhca Argentma affirma ta.mbem o que sup
põe ~el' o seu. Ha u1na questão inter11a.cional. 
qae Impõe :i amb:.s as partes o dever de nãO 
exercer p~sse e jurisdicçãiJ nal'[UGUe tcrl'i tor io. 
P.ara._ terminar e_::se litigio temi havido nego
c1açoes. e oo 1851 se :1justou um trato.do. IJ.Ue 
tendo sido appro\'&do pelo con"re.>so do Paranã 
não foi ~final ra_ti.ficado pelo g eneral 'Cr quiza 
P".r motiyo pohtlco estranho á questão de li
mtt~s. 

o S R . ANDIUDI! FIGUEIR.\ dà. um aparte. 

. O SR . Mc:..1sTRO Dll li:sT1Ul'iGl::1ROs:- E', pois, 
1ncontestavel gue sobre esse territorio e:riste 
um l~tigio internacional, si \)em que s ajam 
pe:1e1tame11te segllros os iundamentoa do nosso 
direito. 

Llr S1t. DsPUTAoo:-Tewos o u t possirl.etis. 
Q SR. Mt~Is'rno DII ESTRANGEIROS: -Sem 

duvida, temos a .longa posse desso terri torio, 
não por estabelecllllento ou occupação elfectiva. 
ordenada ou au tor1zs.da pelo goynrno posterior
mente ac litigio co•u o p:\iZ vizinho m.:.s em 
cOllBeq_uenci& do direito de posse decl;rado e re
conh·~cido no tratado de 1750 colabI"ado entre 
o g?nrno de Portug:ll e o d<l Hespanh:i.. 

Não posso entrar na dis~ussão deste negocio 
internacionn.l; corno decln.rou no senado o Sr. 
presidente do conselho, haveria incon\"eniencia 
em abr ir amplo deba te a este respeito. 

A dísc,uss:io póde excitar o amor proprio na~ 
cion~l. a ssim eo:no os animos d~s ptiYOS do Rio 
da Prata, e <Í precisn que a n~r;oci,,çãosobro 
este :•.ssumplo sej t!. enca1uinho.da com o. maior 
c;i.lm:t o prudenci:i. 

Jâ esse imvortante documento, a quo m·• re
feri, importan~~ peln n:i.ture7.:1 do a.ssumpto e 
pela alta 110~ição d?, pessoa que o firmoil. lo::i:;c 
de tr!lzer vantagens, trou:te ineonYeni~n\es. 
(Ntto apoiados da opposiçrío.) 

O S n. Atuu.10 P1:-:m : - Tr(ol1xe a v:1.nt~g•1m 
ole despertar a aLtea.;ão de •1uem estava dor
roin'.lo. 

O Sn. MIN1srno or. E ST11A:>õGEIROs : - Enga
na-!e V. Ex. qr:nndo suppõe l'[U6 o governo 
dormia a este respei.to : nu nca tem dormido. 

O SR. ARAUJo P 1:-;Ho: - Oh! si tem dor
mido! 

O Sn. l\lrn1iTRO DE E11mA:>õGEIRo> : - A carta 
do Sr. Barão de Cotegipe tem a data de 10; e 
eu poderin l~r ao nobre deputado a.m aviso cfa
tado de 4, em que pedi ao honrado Ininistro da 
g uerr:i. algumas informações. uece<Sarias par~ 
completar as iastrucções que iam ser mandad:i.s 
ao nosso representante em Buenos AyreS'. 

O Sa . ANDR.AB& F1t>UJ>IR..\ : - Mas havia pas
sado no congrcsS> s. federalisaçiio do territorio 
daa Missões e a su:i. div~o em diatric tos. 

O Sn. 1G1uc10 :MARTINS : - E sem protesto. 
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O Sn. M1:>1srno DE EsTtUXGERos : - Sem 
me deb::ar arrastar a uo1a exposiç:'.ío do t.odo 
este negocio, que, conforme j:i. declarei, :i.cho 
inopportun:i, direi aos nobres dcpu t:idos que o 
governo nunca se descuidou deste importante 
nss11mpto- Como j:i. se declarou no Diario O ffi
cial, desde que foi apresomado um projerto ª'' 
Congresso Argentino relativamente ao territorio 
dns Missões, o ministro dos negocios e>lr:i.ngei
ros do Brazil ordenou ao nosso reproseutanle na. 
Confcdcrn.~.ão Argentina que pnssasae noh re-
1>31\'ando o uosso direito_ O Sr. Barão de Arauj o 
Oondim não desobedeceu a css:i ordem ; fez 
respeitosas considera.çõcs ao goyerno sobre a 
opportunidada de cumpril-n.. Houve de su:-. parte 
sómente hesit.:J.çãopor motivos que lhe J:larece
r:i.m ponder03os ; mas o governo impcri;1l não 
os julgou aceita.reis .. -

O Sa. A!l'DR.\DE FmüEll\A:- O governf) im
perial deplorou no Dfrwio O fficial q uc ollc não 
tivesse passado nota.. 

O SR. M1:;1STR0 oE EsTR.\xr.l!mos: - . •• e 
lhe disse: <1' Como pas~u o momento mais op
portuno para eas:1 lll)ta, a.guarde nor:l.s in-
struci;.ões.i> · 

Foi rnt:i.do o projeclo proposto pelo go1-erno 
argentino ao congresso, declarando n:i.ciona.l o 
territ.orio das :Missões a. que se julgava com 
direito a província de Cerricntes. e a i6 de 
Março ultimo expediu o poder o:s:ecutiYO um 
decreto para. execução de.>t'l- lei , dividindo 
s.quelle terri torio cm cinco 1lcp:i.rtamentos. 

Era che:;pda. a opportunid:1de ele declararmos 
no go'.'ernn argentino qne sua :1.utmidi;.de nlia 
se podi:i. 0sten•ler :\ parte liligiosn do mesmo 
territ9:·~0, rom!Jrehcnclid:i. entre os ri~s Peµiri 
Guassú e San Lo Antonio, r1nc é :\ nos1;a fron
teira., e o ChapGeó e o Chopiin, 'lne o.~ nrgcn
tinos snslentam ser a di,-iSI\, denominan<!o-o> 
Pepiri-Guass1i e S!.\nto Antonio Guassi1. 

Neste senti<lo inm ser m:tndad:ts instrucçõcs 
a.o ministro bnzilcir<1 na RepulJlica Argentina, 
e csta•am. scnuo pMp"r ~das ; occorreu, poróm, 
a conycniencia de obter ll dar :\~ no~o ngento 
perfeita. infor1n:i.ção r cfo Livnmcntc :i situação 
1l:i.s eolonias militares •1uc o governo tinh:i. 
rn~.nd:i.do ostabcleccr nas n1Mgcns dos rios Cho
Jiim e Chapccõ. 

Primeiri1.rncnlc ~e ti11l1:\ <l:u.lo 01,fom para 
que estas colonias fossem c., tabolecid;l.i; n'JS 
campos Ero o do Ch:<H1i. 1;01110 j :t disse o nobre 
deputado pelo füo de Janoirn, 'l'rnndo lr:. f 1J11 

aqui desL'~ <1t1es1ã:o. 
Tendo-se, porém, considc1·:i.do que ficando 

ellas sitund~s no territorio litigioso, clnriam. 
justo moti•o de r<>clarno.ç1io :\ RcpulJ!Ü'(I Ar
gentin.'\. pnr1p1c. pendonta a questão intcri1'1-
cional, não p0<liamos fazei- ~.~tos de occllp:i.ção 
desse tcr;·itwio, houve contr11-ordem, m:rn
dando-se que fossem fnnd:ub..~ fór!l deli~. 

Ulr Sr.. Dr.PU'UDO : - As colou ias forn.m 
eeubelecidas pnr decreto de 185\l_ 

O Sn. l\f!:-;c,rno m: EsTR.\:-<Gr.mo•:- 0 decre
to,é de 185\J, m:is stimonlo o ministt·o dn. guerra 
Visconda de Pelota~; foi que mandou cm 
execu~.ão dc&sc decreto cstabolocer as colo
nias naqucllcs campos, mas " i;ou succe;;sor 

pouco depois reconsiderou o.;t.-i <lcLerminaç;io 
e mn.ndou que fossem situadas 0111 tcrrilo1·io 
lira.zileiro não contestado, na ma1·gem cli roi\:1 
do Chopim e na esquerda do Chapecó. 

As commissõos que havi~m sido niandad:1s 
p:i.ra explo:ar aqucllcs logaros e est.-iheleccr 
as colonins, aind!1. não ho.viam a.prcs;intado ao 
governo ímperi~l o; seus rol:Ltorio.~ . 

O ministro da g11err:i no momento am que 
precisei de csclaracimentos so1>re este poulo 
ainua. uiio os Linha completos. 

Q11a.ndo mo t:'.Onstou que j:i 03 linha., dirig i
lhe o aviso a que já me .rofer i, pedindo os rcs
pacti1•0.~ documentos e S. E x. m ·os enviou. 

Esses documen tos crfün necessarios, pois 
quaudo Linhamo:i°cle protes tar contra qu<1lquor 
acto de posse ou jt1r1saição da Rs;:ublica Ar
gMtina. no territorio litigioso, era preciso c1ue 
purlcsscmos respon<ler á reconvonção que por-
1·Bnturn nos foss e foita, a.sseg-umndo, como po
c1Gmos nsseg-nrar, <1ue as nossas colonias nnli
ta.rcs estão situadas fóra d.iq11clle territorio. 

Eis artui, Sr. prcsiclenlc, a r azão de se haver 
demorado por alg-uns dias a oltpeclic;.ão das or
dens q11e ia111 ~er Ll1:ln~ad~s ao no:;so ministN 
na Con!e,JCJraçã'.l ArgeuLrn:i. 

~li.o foi, port'.l.11to, a cart:. do Sr. Barão do 
Cotegi110 que veie despertar o s-ovcroo. 

O Sn.. A~DRADE F!Gt::EIR.\ :-2rfos em que ó 
que ella foi: mal? 

O Sn. :'.\!t~1s1.no nz E smANe7EI!\os:- Vou 
dizel-o a V. Ex. E3tlL melind:·os:i questão b 
sei' trnl.."ldn do maneirn. c:i.lmn e tt'lnquiUa, ao 
pnsso q11e tor.i de o ~e~ ng-ora no meio da 
OXCitn~liO de animos n:\luro.Jmcntc muit) CllCi• 

t:wc · s e tit' '~ '-enidos. p1>lo menos nn pn1·to 
popular <l c nn ~ão. cont1·::i. o nnaso pai7., o oss:i. 
excitrtção póde constranger m:iis ou meno5 u bom 
andamento d1\ n~gocinç:io. 

(T•·ocam->e al9v..a.s 011m·tcs, o S1·.1wcside1;tc 
r.;;·/ama a.ttcnçi7.o .) 

E' incontesl:i.•cl qae n ngi t:ição c111c tem 
h~vido, quer cnlrc nós. c1uer no Rio dn Pml:1, 
nnscc11 tb pulilic.~çiio .Jcs3a carln e dos dcbo.lcs 
q110 clh provocou. (!la outrns ttpa1·1ei;.) 

Fa\o int(~ir.• jtt~lii;a :ig p:c lr iot ica~ inlon\ ÕO.s 
do 11obrc lhriio 1\c Colugipo (>IHÚl us (tp'> iu 
dos) ... 

L°)H \'07. :-Toohlti li •)~. 

O Sr,.. ilf1" 1~T!\O 11~· EsT1u :-;\;tfltO$ :-••• w:is 
as melhores in ton1;.õcs podem Ccs vozes prejudi
car. (,lpoiados e 11~1ar·tc,;,) 

A apt·ecfaç:1o <lesto negocio em um cor to 
tom, i~r'° d ir ei hellicoso, m~s um tnnto vi1·0 de 
mnis, podin. pro,-ocw o n.mor proprio eh ll ~ ~ã.o 
vizinh~, e <le.•t:i. cxci t.'l~.ão pro\'i t• não peqlle
no cmh:traço para :t discu ss'1~ deste assnmpto 
r.om a~piri to recto a <foll .>ssombrndo. 

T.,dn.\'ia, Sr. p1·csi<lcnto, Mnlio na sr.bcdori3. 
<lo govern') Grg~n tino, nssi111 como no sc1l bem 
antcndido palriotismo. Tenho a ma.is ucm íun
dad:i. esperança de qt:c :t ncgociaçiio hn de t-~ :· 
soluç::ro honrosa p:i.l':t. ambos os po.izcs. 

r~r SR. DEPIJ1'.\0'.): - I~so ~ o que todos clc
~cj,\mO;. 
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o Sa. :\Il:s:IST!lO DE ESTIUXGJ::II\OS: - i:'i:to 1 

ambicio11amos :u1gmenL.ir o nosso tcrriloric j:i J 

t'io vasto {apo·adv .~); a Rcpubücci Ar;;cnLinn. 
não tem inte~essc mn trava;: tr~mcudil. lata pOc' 
fl.lllOI' de uma p~r1ncma. e;:ton~CTo cll'.' tcri'iLofr) in
culto <l ermo. 

E" uma qur.st;1o de 'Airoito e <1e <lignid11de n:1-. 
cional que s~ pô1!0 e deve i·esah·er P'\~ifica
n1cntc, de mo~L) sa~isf:tc~orio e r1ig110 pai"a. 
ambas as pal'Les. 

A festa industrial qne ou se celebrn n:1 R0-
2mblica Argentina, danclo tcste1111mho do sou 
notaycl progresso en1 a!gnns anno.5 <!e ordem e 
de paz, sel've ao mesmo tea: po pell'a con vcn
col-a do erro gr:wissimo quo. com1nette1·ia si 
quizesse inlorromper esso progrcs•.o ra ·:• aven
turar-se em uma guerra selll justa riLzão de 
sei', e cuja~ consequeucias, cal:uni.tosas para o 
nosso pait, provuvelmente ainda o seriam mais 
para a(1uelb. Hepublica. 

Eis o que posso dizer sol.ire º'L<l 1p1JBl:h. 
A ci.posiçiio dos fundamentos elo nns•n direi

to, •lo~ <lnt"cedcntcs hisloricos, o qn;~cs·1ucr 
011!rns JHtt·tic11h1cidades, seriam inopporllrnas. 

o Sn. Axl)tt.\DE FlGUElll.\:- V. I~:,, pó<lc 
informar-mn, si o' ~.rgeuLiuos cst>lo occupl n<lo e 
territoria d;H :IIi~sõo.~ ~ 

O Sn. M1s1sTno DE EsnuxGR1no;; : - N:Io 
csblo. Kossc territorio ha propriedades particu
lares de argentinos, assim como ha. de Jirazi
~eiros, mas n~o occupat;.:i:o ou c:i.:orcicio ele mtla
ricladc argentina. 

O S1t. 1\hcrnr, :-Crdo que ha 1,1. uma repur
Lic;ão fiscal. 

O S1t. Mzxz~Tn<:> DH EsT!'.AXGEI!'."3 :- N<1o 
Lenho informação dcssCJ fa~to e n>io parocc na
ttu•al que tcndo-~ô ost:i.belecido esse pJsto üscal 
disso uão hom•esse o governo tido noticia. O qLrn 
~ei ci que para a execução da norn lei houvo 
sciu1emc a didsno aclministrativa do te1·rit01·io o 
nonioaç<10 de um goiccrnador gcl':i.l, o comma.n
rlo.nte Rocca, irmão do presidente da Repnblica. 

O Sn. ANDRADE F1Guznu :-E.' um acto ele 

!'º~'º· 
O S1.1.. MINlST1to n;; Esn1t.:->C)1trl\Qs : - Corno 

s:Llie V, Ei:., ha uma grande p:irte <lo let·ritol'ill 
•hsl\Iissões que ineonlest:i.,·ct111.,nio pel'Len•:e :i 
Rcpu!Jlica. Aq~entina, o outra p:iL·Le que peL'
lence ao Brllzil, segnn<lo :L nossa co n\'ic~ão, á 
qtml a RcpubliclL Ar:rcntina lambem se ron~i
clora com direiLo. · Nest:i. ultima ó que n1io püde 
ti Rep11blica, assim cowo não pode o Imperio. 
exercer j;irisàicção cmquanto p~ndor o litigio 
inle1·nacion:cl. 

Perguntot1 o nob1·0 rlcputo.do pelo Rio Grande 
do Sul si :i. nGgpci~~ilo !'elativa ás nossas 
•tu estões rle limites sei-ia confü1d,1 ao Sr. Barão 
rle Ar"njo i;loudim on Lc:·cmc.s de m~ndilr no 
Rio da Praia uma missiül ospecial. 

O mesmo que temos trilhado desde muito 
tempo. 

O Sn. Axnn.~DJ'ê FWUElnA :- Na opposiÇão 
V\". Exs. diúr.m que era uma política mesqui· 
nlm o de int<:irycnção. 

O SR. :Mi:s:rnTno DE Esrn.\XGEmos :-E' pos
sivol •1uc o iutere5se que semp1·e ligamos aos 
acontecimentos tlas repnhlicas vizinhas nos te
nlm lcv11do alg11mas vezes mais louge do que 
couriria, parocendo que querca;~s inflttir nos 
negocios ínt~mos desses paizcs,e neste sentido 
censuras foralll. fcitM pelo i1artido libaral aos 
gayernosconse,·yaclol'es ; u1as uao i! disto que 
se lr<>ta. 

Qulls~1ucr r1uc fossem os dosvios, as denrnsias 
<l ~sta ordem, é ce~to e incontcstavel que 111m~:i. 
ti\ ORlJS p•ms:i.m&nto do ~n:,l,i~-~o rel:i.til'amenle 
ao6 no~sos viztn.hos, nunca. tivemos o proposito 
de e:1g-randoccr-nos à. custa das republi~ns do 
Pr,tta. 

O SR. :bD:t.\D"E FIGrH\!!t.\ dJ. 11111 aparte. 

O Stl. M1~1srao n;,: EsTiuxG:zmos : - Per~ 
gn11 tou ainda o nob1'c deputado, :i. r.;nom csto\\ 
respondendo, si não seri:' com•c1lienlc a an
ncxa~:11l do Estado Oriental ao Brazil ou á Re
\'\\IJ!ic~t Argentina. 

O Sn. MACIEL : - Pe1·dão ; eu disse que n."io 
perguntava isso ao governo porquo ;;a.bia 11. res-
1aosta 'lnc cllo me havia de dar. 

O Sn. i\I1:-:1srno OE EsnnxGJnaos: -A nossa 
p0Iitic11 a esse respeito não pódc so; outr•\ q_ue 
aqucll:\ a que est'l.mos corapromeltidos pelo. fé 
dos tr<1-hdas ; o quando nilo fosse a obrigação 
result.i.nte dos tratados, o sentimento de justiça, 
a prudcnci•t, o simples bom senso, nos aconse
lh.:wia a nITo at~cntarmos contra a sohorania dos 
1!11.izes 1·izinhos. (<1poiados.) 

Si o Estado Oriental \•ohasse a ser provincia 
h1'a1-ileira, teri,unos ~lli uma cs.usa pornianente 
de incnmmodos e pcrtu1·bnçlíes para o Imperio 
o um motim do coufiicto ou do gra.nde indispo
~it;ão co111 a l~O[>Ullilcn Argentina. 

Senhores, i~to ó m:i.tcri~ tal, que nem dero 
$01' objccto d~ discnss1Io no noss_o parbme11~. 
(,lpoirido~-) r1•:t\n-so da soberania de Ulll p:m 
viúnh•J e an1igo; n:!o podemos pM-a ein dundn. 
nem c!iscutil·;\, Eti estou convencido ele que 110 

proprio l\s'"?º Orient.-il e n:i. R(!publ~cn.. Argcn
Linn. as duvubs (iue pon-euLUm c:1:1st1ssem a 
este res~eito,í'icamrn dissipad;t5 depois d~ guerm 
do Pa1·~g·u:iy. 

Si :i.mbicionasse o Brnzil n.nnn:tações, que 
melhor occ:-.si:!o teriamos gue '.'·rluella cm qu_~ 
t1s noss.'.l:s arm;l.s cstnYa1n Y1ctor1os:i.s e no H.10 
d~ Pr.~ti nfo h~n·ia fQr~l\5 •!llC lhes pt:des ·em 
resistir! 

O Sn. Ai-;oRA:::JE Fwç-mR.\: - H:wiiL o L7l\tlldo 
ih alli~n~a-

0 Sr.. ?>r1:>rsi:Ro nr.: Esrru.:->GF.rno~:- ~fas 
p:i~'\ os p~wos qua não réspcita1n R. sobern.ni:\ 
dos seus vi?.inhos, na~3. Ya!ew os trHa<los. 

O governo não pensa que seja nocossariil 
nni" missão ospcci:i.l. Eº possi,·d qne ultc••iorc.> 
circumstllncias nos tr~gam con"dcção diro:·;;:i.: 
rtlc s.gora p[\rece-uos que o Sr. G~mdin tcrn 
l.lastanto c:>.po.cido.do e conhecimento da q_uestüo 
para trntal-a satisfactoriamente. . O f:lr~. -·boRAZ>E FrGlJlmt~: - Quando 

Qnal o cnminho, p3r;:;«tnton S. Ex,, 11ue v~i bimo~ a guorm estavama.~ to.o fr:>cos que 
ter a no;;sa politica n, füü <{,1 Prata 1 J podert:llllos far.e1·. 
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O SR. MrfüSTJ\O OE Esnu1'GE11t0s : - Tinha- : Ha moita e:s:ageraçiio na pintura que so f:i.z 
mos for.;-.-i mais q uo sutliciente . ?\[a~ não foi da_ nos: :i. fr.iqueza a da gTaudo fo~ça d:, repn
sómcnle conlr :t os nossos !l!liados (jUG r.:<o ti- hhca 11rgen lina.. 
Yemos o ma.is leYe pcus:uuento de aml>ição ; cm ; o S it. }L\çn:1.:-Ett nrto ([isso 1"1. 
prejuizo do proprio pri.iz •encido e o:s:hansto : .. . . 
n ,10 fiz~mos recl!l.nrnçües do territnr io : :i.just:\- : . O ::Slt. 1111x1snw .nos E.orrP..tXGJ::t80S: - \ . E:s:. 
mos a noss:> qu~st:lo de limites com o n1aior : <h>cvr1b dess'i o_p:m:io o eu o "-comp:i.nho. 
espirho de justiça e desinteresse. i Aquclb repul.ili,:a tem ;cugnwnt:ido e melllo-

S b d f t d .. 1 . . ; rado s:ws fo~ç~s rnili ~lres, rn:,s não tem um 
.en ores. esse gro.n e _ ac º. ª ~o~sa. :1,s- ! graud. , e:.:et·cito. nom creiú que v poss:i. le

tor1:t, essa. 1.llta de. tanto, .rnnvs, t"o iMlfoi l : vanta.- muito facilmén tc. O seu materüd de 
quanto. glor~o~a, den•)n-nos collocadus ~2.11 e :;.- ; g11erra nào 6 cm·t:rnionto m::io: nem taelhor 
c cUente J°ªàçao P•\ra com os povo~ ~o h io _da i que o nosso, pois o te1nos do bo:\ •iualidadc e 
Pr:it~- :LO o-lhes prova de _rcct1c'.ªº e d~sm- 1 s:Jtliciente pai·n. um e:<ercito basL:mte n111,1eroso. 
tere~:e, demos ta.~ibern "- mats ca?~l dc.i~ ~'.1- • i'iesta par ta niio pouco ternos feito, e ainda re
straçao de que s :i.btam?s _ter "- precioa euci .,,l.\ 1 cenl~rnentc foi vota.do um cre1lito especial de 
e faze r . t0<:10~ os sacrificios para suete1_ltar o noi·e mil contos. 
noss~ d1re1to s resgua.:·d~r. ª honra P. :icion~L A rn:1ri nha :ir"enLina. 0 infQrior :i. ROss:t no 
(Apoiados. ) Isto nos ha.b1hta a. us:1r tl:t lO:llOr 1 m· t~r·i"l ··nd " · l · t 

od - · d J • "d- . .. ~ "· ,. "1 a. mais no pessoa , pois em 
m _era~~ e a te e o~;;:imml = 0 para COUl os gtan<le fal l:> d" marinheiros e de o!licia.es. 
nossos vmnhos . (Jpoiados .) . :São e m·:u intuito à eprecia r as forças da 
A~rmou º·nobre deputado que a fron tem• do republ ica argcntin:i, quer9 sómente fazer 

B_r~z1l, no Rto Grande do. Sul. cst:i. aba~don:td:i. I sen tir que não s.:1o superiores às nossas, que não 
S1 islo fosse verd(l.de $0rm uma grave 1ncrep~- ha ::az o par<l qu,; ..e esteja a clamar que temos 
ção, não só ao governo, como tambem, e rna1s 1 iis port:•s uma gra.nde potencia :ime:tçadora.. 
aind~, ~os home~s illustres, naturaes daquella ! c:i.pa:i. de fazer ao Brazil o quo a Prussia fez à 
provinc1:i., 1ue t1vcm 1.01 a. seu c:i.r~·o recoute- F'ra nça. 
mente .ª administra~-ão dos negocios da guerr_<J. . Como d is•c o nobre deputado pelo Rio Grande 
O gl~:1oso Marquez ~o Hen·•ü e o benemento do Sul, a repubt:ca a1·gerdna tem dous milhües 
Sr. h _sconde de Pe~ota.s foram por ventura tão de h:i.l;itnutes e o Imperio iú ou 12. confiemos 
de_scmdados que ~e1~~ir:'.m ao de samparo a fron- tranquillamcnte na. noss.~ força, que nos h.'\bi
leu·a de sua pronncta? lit<i par:i repellir <1ualquer imprudeate ag·g1•ea -

O S!l. C.UIARGo: - Ilfas é que os corpos estão ~iio. e defender victorios.unente o nosso ter:i-
incompbtos. tor:o. (Apoiados.) _ . 

O S :V[ • y . V E . d" Mas, senhores, nao ha ameaça. nem per1go de 
R • • AC!EL . -:-- ªJª - x. o que izem :>.g-gr .. ssão. 

os documentos offic1aes. Jà o 'disso no s•~nado o nobr.i preside1He do 
O Sa. :illr:o;1smo DE EsTR.\NGEIROS :-A fron- , con --elbo, temos a maior co nfüi.nça no patrio

teira niio estâ abandonada.; tem n g-u11rni~ào ; tismo dos l>razileiros, ::.ssim como n:i. dedicação 
que é possi\'el no es tado nctu'11 do nosso e:s:er- : e no v:1lt>r do nosso exet·cito ~da noss:i. arma.Ela 
cito . Para. g uarnecer de umam11neira coniplsta ; (cipoi mlos). nws tambem muito confia m.is na 
a fronteirn do Rio Grande do S ul, de tal modo 1 prudc!H~ia e leald:Ldo do go,·erno argent ino • 

. quG nenbu ru e:s:ercito inimigo pudes5e nelln ! Dissioc1uos . pois, in!undad:is :i.pp,.ehonsões, 
penetrar, fora preciso a ugmen tar consiclcra rel- ; teuhat>.JS firme1.:i em sustent:ir o nosso direito 
m~n\e as fori;.as d& exerci to, e collocal-<1 ~o 

1 
e a nossa <lig nidadc, ma~ :<em arrog;l.nci:t, seni 

ao longo daquella fron tei ra. E que rnziío te- 1 pt·ccipila\'i\u nem dernasias; t} est:i. a política 
r!:i.mM, cm est:i.do de p:tz e :mn7.:tde cou1 os I 'J.Ue o go1·crno impc!.'ial tem se~uido o p re tenda 
nossos vizinhei;, par" pôr grandes for~''\S na - , seg-ni r, <prnr cm relao;:lo M E.,ta.t!o Oricnlal,<1uer 
'iuella fronteira ·~ :\ão l l.es daria mos as~im J 0 111 rel:i\·:io :i r~puulic:'. :u·gcnl.ina.. E n:~ diroc~ão 
j usto motivo de :1pprohon~ão ~ :'Ião le mos r!l.z:iu de~L:\ p•1 litic~, di rei ao nubre dcpt1t:1do q•w o 
para. recoiar i tiv:isão do nosso tc~ritoriu . " : ;;01·erno lm de se.:;uiro :1011 prupi·i<> p<~nsamenlo . 
qu~ ndo a th· erinos, hwemos de dofondel-o : ~e111 l•xlada doix:i.r de 1>r<'sl .. r a homcn:tgem 
efficazmente . •le d 1h :w p:1lr~ot'1smo, i a lta inLelligenc1a. e 

6ntretanco, alguma cousa ee lem ;'"' !<). ~iio lon::;·a expor1euct:i. do chefe Jo Estado. (A.po•<.1-
estão sendo construidas iiuport:wtes astro.das . dos.) 
de fer ro para a. fron t,.ira do Rio Gr:\nd ; do Sul~ 1 E' impos•ivel que um priuci í'e intellíg-ente, 

O Sa. C ,.\.)l.-1.RGO : - Nem em to (l.nnos estilo 1 illustrado, _amigo de sua i;mtria (<ipoiados),_ que 
prompt~. i lem a pra tica dos negocios; dur:\ll te ma is de 

1 40 annos, não possa esclar ecer consideravel~ 
O SR. MrxrsrRo ~E Esr1usGEtRo_s _:- :\Iae ·~m ' m ... nte a discussão das questões e exercer legi

pouco tempo pod ·rao ao me110s fac1htar o tr:1ns- tim~. inflnenci:i.. principalmente naquillo que 
porte de tropas . Em todo ca~o o goveruõ tero · ente'll.do ~om v direito e a dignidade nacional. 
feito Gsforços a bem da segurança Jas nos~as 1 ~ \ . . . 
fronL ".•iras. Si 1nai;i não tem ieiLo, é porque se 1 O, :SR. d~cr _L • - ~m d1!-v.1da; o qu~ ou 
tem entendido que não com·inha nmpreg-~1· em · C?~c.<-m no ~ ª infiu.,ocia dec1s1v:i. e constante, 
grandes ar mamentos e uo le,·an ta1ueuto de um s1 e que existe. 
g n•nde exercito, 1·ec11rsos que mais ut,!lnieot · · O SR. '.\hxr ·T•tu DE Es·nu.:o;Gr.rao<: - O chefe 
podiam ser :.pplicados ao desenvolvimento da do Estado em toda parte, e sobre tudo na• mo
pro1peridade nacional. 1 nar chias, tem um alto interesse e um grande 
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dever quando se tt';lla das rehçiles exteriore~, 
e nos pàizos mil.is adiantados, onde melhor se 
praticr.. o govet·no livre, t~m sido zelosos em 
manter sua prerogatiYa. 

E' bem conhecido o acto de severidú.de da 
rainha Victoria em rel,.ção a 101•d Pnlm:~r:;ton, 
quando, sem prêvio consenso da soberv.na, de
cla1·ot1 ª? represent;1nte ing-lez eac Paris que 
estaYa disposto o. reconhecer o imper>J.àor ::\;1.
poleiio m. 

?\ing-uem con~id~rou aqnelle ado, de que re
sultou a derni>slo do ministi'O, col!lo uma ex:
orbitancia da coroa n:i livre Ing-latern.. 

:'las rela~Õe3 e~teriorcs niais 'lue na politi
ca intcrnil não pUde deixar de ter ptt1·te <Hiuelle 
<JU•: é ú o.lto dcposit«rco das tr:i.dicçõo:. e o. <1uem 
Ch!1lll:l. o. ConsLitui~ão o primeit-a repr.;sentante; 
da nação e seu pel'petua defenso1• ; rnas nc
nhulll ministt·o que zele ~füt dignidade, em caso 
de divergcncia com a co:·oa so ~ ~<;jeito.ria a ser 
iustriunento senil de 1'ont~dc alhei:i.. Sua :.1r1~ 
gestade certamente 111rnca impo~ tal submissão 
nem" poderia desejar. 

Co:i1 reL1ção :uJs ncgecios do Rio d ;i Prat:i, o 
noore deputado censurou um :<cto qu~ não e do 
!;"úVerno o.ctuai. Ill:l.> cuja rcspo:1sal..ilidadc ellc 
aceit11-•• interntiçào do coronel Latorre. 

Esse acto se .1usttlic:>. pe1feitamcnte, e:• meu 
Ye~ e~ta calJalm"nte e);:plicado no relataria do 
m ·u an tecess•H". 

Oe\'eillos dar hospitalidade aos estrangeiros 
illllStres quo por moti\·o politico d.,i,::un o seu 
paii e p ro<1l1r:~m o nosso terri torio; .rh:t:=i coa1 
um:i condi~ao, que todos os po,•os e:dg ·tu dos 
sa!ls hnsµoic;;-;l <le não fazerem cio ter ·i torio 
em t(U0 bl\Scarn Mylo um fóco de conspiração. 
(A/im·re .~. l 

Crnno é sabido~ nosso g-ornroo :iot· bastante 
lompo 1·oeu,ou conced<'r :c"medida<jne era soli
cit:vla pelo gov~rno do t:s1aco Orient:ü. por 
entonde r •.pie a solicit:cçiio não 01·:1 bascad:c em 
boas p ·ovas. Esta prov:ls foram ~final apresen
tada;, s<:is c:<r!a ' fir1n:cd:ts p1;!0 Cor<'nel La.1.orre 
e por um sGu 1Lmi.~o, 1elMivai:nente :l.•'S prep:1-
rali vos (1ne ~e f.\?,ia1u uo Estado Orient;Ü para 
tunn r,,,·ol<tçflo. 

De um;c dos~,s c:1t•L:ts ve1n um trecho no 
rel:<lurio a q 11e j:l referi-me 

:-lell•\ dizia o coronel L.-\ton·e (l-1?) ! 

~ Muitos a:uigos nic tiiHl foliado para que 
nos precipilernos a re,·olta, ma$ não quero fa .. 
zel-n se~ :i.ntes consultar os elementos com 
que pode1•eí contar qu:tndo fúr nee<•ssario. E" 
preciso quo voc,ês. que es~lo :>hi, me di;:um si 
podet•io.mos em c,1so dado conta.r eom alguns 
elementos. e follassem j :i a alguns homens ((e 
confiança que e~tivcssem prolllptos ao p1·imeiro 
aviso. '!> 

Eram neste teor as cartas aprc~entadas ao 
nosso governo, coru as assignaturM r~onlrn
cídas. O coronel LP. torre se ach"'" na nossa 
fronteir:>, em J>igu:>riio, e :>Ui f•tcilmente se 
cemmunic~va !_~om seus ainigos e tna.ntinha 3. 

correspondencia destinada " p~eparar a revolta 
no \~~hdo Ori•rntal. 

Em yis~a destM provas podia o go\'erno im
perial consentir que continuasse naquella loca
liibde o coronel Ln.torre 1 Não seria cumplice 

nestes prr;parativas de r•wolução em um pafa 
Yisinho e amiga? O que fez o· governo imperial~ 
Determinou que o coronal La forre se ausentasse 
da frontei:-a; n:lo o e:-.pelliu do nosso territorio, 
sómente lhe fez uma intimação para traosferir 
a sua residencia de hgu:l.l·ão para Porto Aleg~o. 

Como nilo obedecesse a e3ta intimação, poz
se·1he a alternativa de curnprir a ordem do 
go\·erne imperi:tl º '"de se retira~ do terrüorio 
bro.zileiro. E "orno rehüa3se :i.!nda, o governo 
imperial ent •ntleu. que devia usar de meio. 
coerciti1•0$. 111contestavelmente t!nha o direito 
de o fazei·. 

O SP,. MACIEL rlrl. um aparte. 

O SR. ~!1~c;Tr.o EsTRA"GEIRos: - O fim 
não era rc~olhel-o ::.. uma prisão, era cons
ttangel-o o. dcinr o nosso terl'itorio, j;i que 
yolunt"ritt:neuLe não queria obedecer a intima.
çfo qne o governo lhe faiia no legítimo eoter
cicio do seu d1reit11. (-4partes.) N:'lo houve a in
tenção do o recolher a uma cadeia ou a uma 
enxo~·i:i, como rlisse o nobm deputado. 

O S!t . M.~crnL E ot::TRos SE~HORl!S dão 
apa~te~ 

O SR. :'11.utT1~r FRAxmsco Fa,no: - Em re~ 
sumo: o gabii;iete actual não consente que o 
corone l Lalorre volte a Jaguarão? 

O Sa. JlrxI~?RO DE Esrn.\XGEmos;- Jfan· 
t1·mos a res,Jlu~rio tomada pelo governo impe
real; :i. situaç ~o ó :1ind:i. a mesma. 

O S11.. !\1AC!EL :- A familia do coronel La
torre a in<la est>i. em hguar:\o; podera alli con· 
tinqa~ '? 

O SR. i\hX!S1"RO nE Esn.isGEmos:-Não vejo 
pe:·igo pa.m as nossa.s relaç,ões ~om a Republica 
Ori8nt.:l no cotüinuar eia hguarão a familia do 
wroud í."to.1rre. (C;-uoa·rn·se ii'!tdtos ltpar·tes .) 

Sobre este ponto na<la mais direi. Passo a 
reSJ.lOnder :i outros ussumptos menores de que 
se oc:mpou o nobre depu tadc. 

Pe1·gunlou S. E);:. qnae' são os vice-consules 
do Braúl no Estado Oricr.t!Ü e no. Republico. 
Arg-euLina que recebem gratificat;ões. São 
q11atro na Republica Ar;;entinc~ e cin~o na Re
public" úri~ntal, e o <1ue percebem con~ta da. 
respecti'-'a tal>ella :mneu ao relatorio (lê): 

l>od rei rnand;tr ao nobro deputado umn. infor
m<'ç:1o complet;c a este respc ito. 

Perguntou aincfa S. Es. si ha intenção de 
dividir o consulado d" Sueci:1 e Dinamarca, 
yis~o qne se pede um augrnento de v~nci
mentos. 

Não foi :i actl.lal proposta de orçamento que 
pediu angmento de vencimentos para aq uelle 
co" sul bemºº'"º para os nossos consules na. Bo
livia e no lrn.perio Allemãu. 

Reconhecendo-se desde algum telllpo que 
estes c011'uhdos não dilv.im se ai[o e:i::;e"J.Oõ 

emolumentos •! senuo muito caro. o. vida 
na<Juelles p:J.iz es. viu-se que o ordenado que 
pc:rccbiam ei·a insufficiente ~' p~r isso, p~b 
,·crb;t .ie -Despe.::is ~~tr"ord1no.:r10.s-daYa-se 
a cada um ddles uarn gratificação de 
i: OOO~O·O. 

Esta gra.lificaçiio foi supprimida pelo minis
tel."io de 5 de Ja.neiro porque n:lo tinha funda-
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meuto e:u lei. O que pedi u. a prop :isla do or;;a
menlo ci que ua lei se concedesse ve;·ba par:1 a 
eontiuu:1çiio do pag-,.mento d:i. mesma grahli
C<lÇiiO. 

O SR. MACIEL :-Ahi consig-no11-so o nu
gmento de 2:000$, quando ha um só conaul. 

O Sn. l\fr:stsrno os: E~"":l\AXGE!llos:-Portanlo, 
o que se pede ~ que nlio s~ji11n diininuidos os 
Ycncimentos, qae desde muito ton1po tinhnm 
esses consulcs. 

O Sn. M .\Cll:L :-l\fos ha a idéa <le diYi<lir o 
consulado da Sueci:>. e Din:i.marcn '! (lia outros 
aparte• .) 

O Su. M1x1s-mo oz Esn;.-1:-;c;Emos:- Não hn 
intenção nem necessidade de J il"idir esse con
sub.do. Trata-se do augmenl:l\r o:; vencimentos de 
cada um deises Lrc~ consulcs COll\ i :000$ ; e si 
na. proposta sa fall:l em 2:0008 pnr:~ nm só,como 
affirmii o nobre deput:do, é um onf)':mo que se 
corri5ira. 

O nobre deµut~do lembrou "º go1•erno a ne-

to.l orJom. O g ovc:no dis30 tudu qu(\nto fHxloi-i:\ 
<l izer :1ctuu.l1nente. 

0 $1, R\ TISllOS.\:-Atiobdo. 
O Sn.. :II1~:$1'RO DE Esm.\~GE!r..C$:-Esporo, 

port:.111to, <lU~ haja a n10clera,;ão precisa pa.ra se 
agu:i.rd,ir som impacienci:i ;i solução dcslc 
negocio. Si i1ão fôr alia. conforme aos in
teresses, aos direitos e ;, honr:.1 <l~t nos:;a 
patria, jL1Sl•\ r1uiio tor5o o.~ rcp1°c!cn t:i.nle~ 1!0 
Br,1zil, e o poYo brazileim u"r:t nos tom,.1. 
s~verns cont.as. Por ora ó cêdo para. se ·nos 
fu;:erem ccnsur~s e incrcpaçõc<>. (Apoia1~0.s.) . 

.Muito confio no critc,·ío e 110 pntriotísmo 'do 
parlameu~o l1razileiro. (Jli!i to (Wli~; muito 
bem). 

A discussão n.:..,, ;1ài.:\Il:t peh lior~. 
O S1t. PnE$nn;:-;TI! <l:i par•i. ordem dia. Zi <le 

Ilfoio a do regimento. 

LoyanL:l-SC :L SDS.>:io ~\8 5 hOl\\S d:i. tarde 

AC1'A E)[ 27 JlE )L\10 DE 1882 

P.·e.;i<lcncia. elo S1·. Fcrreii'ct de M ou;·a 

cessid3dc de ent1·!l.1· em negocinçüe~ p~1·a um 
a.jus~o. que pudesse evit.1.r de modo 111ais of- j 
fics.z o contrabando na. fronteira do Rio Grande 
do Sul, assim como os inconvenientes que re- ' 
sultnm dt1 differença da. legisla~ em um e e:n 
outro paiz rela.tiva.mente aos effeitos civis tlo A'$ 11 llorns, fei ta. a chaui.'llla, nch:im-se 
matrimonio. São a.ssumptos, que ainda não tive prcsenles os Srs. Fen.eii;a de Mou1·a, fübcirn 
occ:i.aião de considerar mas :i. que presto.roí a de ::lfonezc~, Basson, \ 1ctr.i \lc Andr:i.dc, Au
dayida attenção. ' gt1sto Flc ill'y, Theophilo, João Caelano, Joào 

o SR. M.\Cil!L :- PL"Osta t·:i com isso um bom Pe1~hlo~. HMisl>on~, C,rnz, .Llhôn Cin~ra. An-
!GL'vl"" â minha . rovillcia. 1 L~nio l~mlo, .M:.11·t1.rn F ranc1~~º'. ilfa1·tm1 ~1·M1-

"" P c1~co bl11<), Cand1do de 011vc1ra, Rotlngues 
O Sn. Mtl"lsTRO m: EsT1u:-;uE111os:-Ha aimfa. 1 Juniot·, C:m1:11•go, He,zo Barros, Perotti . Ribas, 

um ponto impor tante de que S. Ki:. se o ccupou 1 Olympio \":ilhuliio, :\ianoel Carloa, Aristides 
é a questão dos asll:lssinatos do Taquarombci. 1 Spiuola, Bulhucs, Lourenço de :\Hiuquer, 1ue, 

Sobre esta questão já tenho re~ponclido ao 1 C•ll·rnlho Heien<le, An1lr:11le Figucir:t , Passos 
nobre deputado nai; palavras que proferi om 1 .hlir:rnda, 8'1rã:1 de Guahy, lldefons' de Ar:1ujo, 
ge:s.I, qu:inlo :is nossas.relações com o Estado 1 Gonçahc> Ferrei ·:i., Maciel e :.\Iac. Dowell. 
O.r1e~lal. Apen~s ~ereu~crescenlar que, ~endo- 1 Comp:ne~er:irn depois u:1 chamada, os Srs. 
se !eito um ultuno 1:1lquer1to, que º"da adiantou Silvn ?lfai:1, Pompeu, Gonc:alYcs <lo Carvalho, 
para ll: pro,·a do.dehcto, mas. n_o qual, segundo c,u1ülo, Cr11:i (bu1·e:t, :i\loton, Ign~cio !lhrlins, 
nos f~1 commumcado. pelo mm1stro <las ;·elac;ões Alfreilo Cluwcs. SinroJ, Aliuci<lri Olivci\·a, 
e;i;t~riore~ d_:i. Repubh~a . depuzeram 1.1;.u1to;; bra- Henriqne J:\l:W•Jl!CS, So:1res, Felislierto, Gcnc
z;leu·os_d1stu11.ctos pelos seus hllYeres o p~b co:i-- roso !lhu"\l\Cs, Fcm~ii·.1 Vianna, lfar:1o de C:\
s1dG~açao de ~iuc goz:1m, o g'OYerno 1~1pe.ri~l uin<lé, Gemes de Castro. Ru·,10 d;1 \'ilia lh 
deseiou _o:s::un1~ai- ess~ docuuicnto e pediu copia. Barra. Soa: :>. Quciroi Jtinicr, Arnt\jo Pinho, 
authenltca do inquerllo. . Ah-aro C!m1ini1a, !'risco l'tH'àiso, Costa P into. 

O Sn. M .\ Clltt. : - E' conYonientc isso, mnit) Manoel Po1·te1la e Atfonso Pen na. 
conveniente. Braúleiros de tanta distincç.ão 1 · r - 1 
no Lon-ar em que se den o facto não os co- , Ao 111?1C> 'U\. ll:tu 'ª":udo numoi·o_ leg-a!, o 
nhe~o~ ' 1 Sr. presidente decb1·:, aao haver sess.10 • 

. O Sn. 1_11z:.-1sTRO DE EsTRANGEl!l~S :-Assim o 1 Fa~t~m co~;i Ca•;;~ª purticipn<la ?s Srs .. . An;ck c 
disse o numslro de relações exteriores am uma : Fle~i ': A,Jrl!l.no l uaenlcL .. \n tomo .ele S1qu?.r:i, 
nota. que me dirisiu .. Que•emos e:s:aminar esse • Acc1011 de . .1\.zcrr:~o, Alnie1d": Perc1r!I, Afronso 
documento antes de formufar a s bases dafitiiti- C_olso Junw.-, Ah cs ele ,\r.iu.10, Barao de An:i
va.s das nossas exi"'encias dia, Barão de Ar!l.çaé'y. Coelho C~mpos. Carlos 

Supponba, Sr. preside0:-lc, ter r espondido a "\.i!onso, ~u~tcllo ll!· .. nco, Duri u~-Estr~du Tei
to<los os pontos do discurso do nobre deputado. x:11·a . l· eh~1•> dos Santos, Fr:,.nkl.m Dorrn .• r:i·nn
Si algum me houver escap~do, s. E:t. ms rele- c1~co.Sodre .• Fernandes d~ OliYc1ra, .Gemtnmno, 
var:i. a falta, que em outra occasião procnraroi Hennquecl Av1fa, Jurnn~10 Aires, Lunn Duarte, 
reparar. Leopoldo Cunl~a, ~foreu·:l. de l3~rros, !l~ti.t ta 

Poço i camara que me desculpe , si por yen- ~fac~ado, p,~ulino ele Souza, Pe1·eu•;\ . da Silva, 
lura :i.s expli~ações qu•; doi, não!\ so. hsfizer:tm. h.o~rl(l'UCS 1;1r;1,\,

1
_Rodolpho Dantas, S1lv11. ~fafra 

E' diffi.cil, Sr. p~esidentc, satisfazer compl~t:i.- e Stl1•1ano Lr~n •. no . 
ruente a justa cur~osidg.de do;; Npresen1n.nt'3S Faltn.1n sem cnusn. p:wlicip•i.cla os Sr.~. Alic-
1.fa nação e do publico em geral em questões de 1ar<lo do Brito, Almci<l<t Nogucit-a, A maro Be-
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ACT A DA 7• SESS:io irn 29 ))E ~lAIO DE 1SS2 zcna., Barlio da Estauci<J., l3ar~o ~a Leopoldina, 1 
Beicrra dg l\lcnozes. Carneit·o da Cunha. lJi:rna, 
Espindob, 8scraguolle T::i.unay, F. Bclisari'" P.-c~idenoia d.o S;·. Fe,,·ci,·a de JI OHm 

José f'uwpen, .José C\farinno. Jo.\quim T~v:i.res, s·····i . 
10 1

• 
Lace1•da .. \Ve1~ncck, 1!Iontandnn1 VercH.n. C:l.bral, l -...ü, Ai~ .- ~ ~· .:1,11.vr.E - PcJ1Jo Uo St·. Jkt~rri.l Ca~ 
Prado Piment.el. 11.ny Ba.rbvs,i., Rodrigues Pei- \":i.kal:li .. -HoL;uo1'i111ento tfo Sr. Z.t111a.-l.~r;.rc1:d;;. ·,Jo 

~ 11 e- • S;. )fa:•!.Zm F~ã 1 ;t:Í:ii"V.-Pr.-i po:tl:t ll r.~latCirio rI~~ Sr·. 
xoto ... 0UZO. Cm·v~ lQ, ..,oum Leão. Sernphtco, pre<cd«liO "º "º"'"lh-). - Hclut .. liil .;, ~r. h•i'IHr•) ·lo 
Salu~l:an <J, Tertuliano l:ícnriqaes, Tarqninio de 
Souz". Clysses Vi:i.nna, Vaz ue 1\Iello, \'i,wna 
V:i.;.: ú Za.u1a. 

O S:t. 2° SF.c1n::nmo, serl'in<lo d€ i• , <l:i 
conta do scg-uinte 

EXPEDIENTE 

()fflcio do tuinisterio dos ne~orios cb agr·icul
tnrn. co111rnereio e obras pnblic:>s. do 21 de 
Maio c0rrcnte, declarnndo CJ:1 resp~sl:i 11ue em 
29 de .U1ril 11himo foi cclcbrario 21esüt s~crc
tari:1 r-lc es ta,lo nni conlrrü•) com Antonio Joa
quim K•1;tueira !Wwd:i.s, p:1ra o esta!Jelcçimento 
de '"" boL~•l•Üm dentro flo j:u·di111 front0iro :i 
est«\'âo cl)ntr·al da cstr.i.d \de fo1'1'0 de Pedro IT, 
som onus ri.lg-nn1 p;lro.. o Esl:id~, ot1 pnrn. :i via
forl"<'a ,-,\ o nem fo z?. requisiç{(o. 

Rc. 1ueriincnto de.Tos:) c,,rlos de C:trrnlho, Jle
dindo prí,-ilegio p:wa a c<mstrucç:io, uso o g ozo , 
por 01) aniws. de nrua csLt"ada de fono. ll" [ll' •
vinda tio P,wan:i, partindo de Corityba. ate o 
rio P~r:rna, p:lSs!ln<lo pela cidncle da Lapa, e 
co11slrncç.-lo de um ramal doss.:i. cidM!e .10 porto 
de S. Ftanrisco, n:1 provincb de St1nta Catlrn.
rin:L-.\· commissão do commcrcio, i11<lusll'h e 
arles. 

UJA,-~.;.i 1JJ.; 1~u.-:~.:i1; <lv ;irojcctn 11. tti;, l1i.-l'tirr~1 :s ,i.1s 
SJ'5. c~~!Hlídu ti1..• ülirúj1·a (' Ir:;11ad OJ ::'ILHti1:.:!.-nl'Lat.Jri1JS 
dJ-::. S1':<1. 111i t ~i:i.lr•E dll. p:11 c ~-1-~L •! 1l :..:. j u:oõti':~L.- l.li:;t.u1· s0 ~ 

Llu.; Sr~. Dui1 u c;.!::-:t~·ad.1 Tci'L'.t>ir;.:, lhti~ !Jo;• :l , .\hH:J jfa. 
L'li~t! 11, l~ H :ll"i·- ~i;~11 ti! :::., Cia1t i"irt. C:rn . .ii ,1o .~l! l\l~Y c- :~·~~· 
:\fot·u!r;;, <lc Dn:-fq. ~ ~\.•rdm .L!. S~ h·::i, Y(1\.1.1ç;io •fo p1-r1-
j ctb . :~01 Jj SL'll.~.:i;io .;,, p n 1jf>C-l O. 1 ti.;~·u r.~u ~li~ ~.:.r •. -\ ~,~ 
dr::11.fo FiglH:~it';L- lli i iJ r l'e!Ltrão tio Sr . ..\11j~r ,i J.c: Fl· 
g:~l'ira. s.:ilJrô ('•)~1 t :· :i. VJ 1!c C~Lr :·~~ ,- .. r~\._,_, c m Pcn; rn 1~•t\M 

fli.~c1:rsO:S 1lus Sr;i.. A11Jr111Ji:: Fi,:;ucir;L e l~ o1.lo!J1!1\..I D:l!J!a:o. 
1/1inic:tro llo Jm 1 1~c·i ·~: •• U l'~ l l'c•~ 1i () Ub p;\r:-~ :_i'.J 1IJ:! )! ri. io. 

A's H ho,·o.s, f.1i\" n ch:t.mo.ch, nchllln-so r~~
sentes os S1·s.: Ferroit".\ de ::-.lour,,, :\fatb !tfa
c!wlo, Riueiro do ::\lenozes, lfasson, Alv<:s (le 
Araujo, Vieira •_fo , ndr:ide .. João Pen ido, Theo-
philo,i{atisbon:c Coata Pínto,Bezcna C.,1·alcant.i, 
Jio<lrigues Liuw. z,un~, Cantliclo de Olirnir[I, 
~fat·tirn Francisco, Lour~nç.o de :\.ibuque1·qne. 
Gonçalves Ferr.:Ít'" l\font:rndon, Can·:\lho Re
zende. João Caelano. ,Ucofor:<do, Clvsses \ºian
nn, ~101·eira de Bar,·os, Clhóa Cinlra, C:rnt;To, 
Gonçalve;; ele C.in·:\lho, Antonio d:! Si.1ucÍl'a, 
I.rna<:>io !lfa~t-ins_ P.·a<lo Pi,..cnl~I. Gcminiano. 
E~pindob, A:iiniso Penn:i.. G01né$ de Castro, 
Antonio Pinto. Sa!ustiaM, Sinval, ,tbci~nlo de 

Ac ho.-se Mbre à mesa e /: rcmettido :i com- 1 Brito, Coelho Cctrnpos. Vn1. J,, :\Iello, ::\hwtim 
missão d" constituição e poderes e diploma do Frnnc isco Filho, l\I;wiel, José Pompeu, Pi-isco 
Sr_ Dr. Rodrigo Aug'USlO da Silva, dcpntaclo P11raiso, }Ieton. Soares, Helll'ique :\Inr<1ues. 
Gleito pelo 4° districto d;1 proyincia d.e S. P::i.ufo_ Pas~os :\Iit·anda. ,\lfre.:lo Ch:wes e lfarlio de 

O SR. Pl\J.:SmE~TE dá para ordem d0 dia 29 Cunindé. 
de l\Inio, o seguinte: Comparecem d~pois da charn[l.da os St•s. : 

i• pm·te 
2• rli~cll~~ão no projecto n. 

adi:m1lo " c lciç:1o das camat\lS 
jui'"~ tle pa7.. 

M"c-Dowell. Gencrns '.\forr1 nes, Cruz (.io1m~a. 
B~r:fo de Gu:ih v. lhlefonso de ,\ro.ujo, Escr~

:l2S, de iS82, gnolle T:cunay, Í3~1r:1o da \'ilb J;i. ihrrn, Al
municip~es e meid:i. ::\'.o.c::-neir-;1, , Umcida Oliveira, Andrade 

Figuoira, "cainar;:ro, Be'.err:'I (fo l\Ienozes, An
dré Fleury, Castcllo Brnnco. Rodrignes fonior. 
Souza Leão. :\bnoel Po1·tolla, Ol~·mpio Y:il
bdão, Sot1za Queiroz Filho e F. Felisario. 

3" 1ti:;cnss:10 <lo projccLo sobre crodit.o ao mi
nislot·i•J •h . ..:1tcrm na vorba -Obras milii;.~rcs. 

Cnntinuat;ão til discuss:1o unic:-. da emenda 
do sm1:ufo (pr~jcclo n. 24 de 11:iS2) creditas ao 
ministu1·io da justiça. 

As matori:i.s de<iglladas para a ordem do 
dia 2li. 

2" parte (as 2 ho~as oii antes) 
Con tiuação da 2ª discussão do orçamento de 

cstro.ngeiros. 

A's :3 horas ou antes: 
Interpelhção do Sr. Andrade Figueira ao Sr. 

ministro do imperio. 
ia discussão dos pruj ec tos ns. 23 J, e 42 de 

i 882, sohro estradas de ferro de Ba tuúté e <le 
S. Francisco M Timbó. 

Discussão unic;i. da emenda do senado (pro
jec to n. 49 de 1882) sobre credüos ao ministerio 
do imperio para pagamento das dcspezas com a 
sessão extrnordinaria, nos exercicios de lSSO 
a. 1881. 

-~~ 

v. r.-19 

Aú meio dia, achamlo-se pl'esentes W Srs. 
deputados, o St·. presidente abl'e a sessão. 

Comparecew depois de ai.Jerta n sessffo os 
Srs.: Pompeu, Souz:t Car'lalho, José Ilhria.nno, 
Ribas, Pereira Cal>ral, Rego Barros. CMlos 
Affonso, Affonso Celso Junior, Pereira da Sih"a, 
Fr,i.ncisco Sodré. Lima Duarte, l'rfanoel Carlos, 
Scraphico, Silva Mafra, Silviano_ ~randão, 
Jurencio :l.Jves, Duque-Estrada Tc1xeirl"l, Ter
tuliano Eenriquos, Felisberto, Cruz. C:crneiro 
<la. Cunha, .Jo:1quim T:w!lres, F'"rrrei1·a \'innna, 
Ara.ujo Pinho, Ruy Barbos", T:i.rciuinio <le 
Souza., atodrig-ues Peixoto, Rodolpho 1 antas e 
Alvaro Caminha. 

Faltam, com co.us:i. µartici p:i.da, os Sr;. : 
Adriano Pimentel. ,\ccio!í de Azevedo. Augu~Lo 
Fleury. Almeida Pereira, Bar~o dci Anadia, fia
rão de Ara,.ag-y, Bulhões, Felicio d()S Santos, 

. Franklin Doria., Fernandes de Oliveira, l-fonl'i-
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g:u .s d~A,-i~~, Loop~ltfo Cuulu,, Pn.u?iuo <lti Sl>uza. : gera.l rlo I.rnperio par~ o exercicio do 1SS-2-:
Pere 11 e \·lanna \"n.z. 1 1883, ô<mfanu A.rit> n vi~ct•.i. r, d urs.n tn O$ pri-

.Ft.i.l ta.m . .• iGm causa part i c: ipn.d&. ,os Srs.: Dia.na, 1· m~iros ?11"1:_ro melei !º. m"!mo e~erc.i~io . n.& 
Ar istides Spinola, Ba.r.ão da Ests.ncia, Bara:uda leis cs . . ~1 1 e 3018 ~e :J de .:'i o·..-e~.::>ro do 1880. 
L&.J:>0lchna. L3.rerda ' Vcr11cek e Silva. :\bia. Meado os dêspezas fei t3s proporc1onalmenlo âO 

· _ · _ .. tempo da sua d·aração. 
São l:<!as, f_ll"!'i.l:n e~ .... d1«~a~o e approva.da.s: 1 § 1.0 Dur ante o refer ICIO per1odo reg11lará a 

a.s .1ctas dos düt.~26 e-·· dQ Muo corrente . t:i..bella d~ cr~d\ tos e5peciiiei , que aco:npan~a 
1) SR. 1° SY.CJ\ f: l".\KJO dá conta d o seguin t ~ . a mesma lei n. 311t7. 

1 § 2. 0 O m i!listro e se.cr.eta.rio de est;ido do s 
EXPEDIE:-<m 

fJo minis terjo dos llet;ocio:; do imperio, de 
2; :!o Maio corr&n;:o, mfo:-mando, e m resposta, 
qu t~ n:.i. pro.aon t.e d.i.ta cowmuniea.~ proAiden te 
da pro..- ~ n~u" <lo ~fo.Jõl.obã.cu .. dectsâo d~~ta ca
mo~a, reconbecendo deputado pelo 2° di;tricto 
da mesma. o:-o,·iceia o Dr . .Antonio de Almeid:1. 
6 Uli,.·cü·a..'- I:itclrada. 

Uo mei.nw ministcr:.v, do. mes ma d"t:l, pe· 
din:fo <lia e ho C'J. paC'à nprc.!lontu r o !loeU rc lar
tori.o .-M~r~-ae o di :::i. 30 a i ho:-a. d a. s.c.rde. 

rlQ rninisterio d o& nogocios da foz~nd:\. de 26 
d& \faio eor ren lo. GeYoh·cndo o req uerimento 
de:). Olympi:i. Ca.odida GuimuàEls do Ama.tal, 
que recb .. ma o meio soldo de seu. fina.d~ pa.i t o 
t~n~nte-coron e l reformado do exe:-c ito. Seba..5 -
t ilc L "i\es Gniro3.rães, dosde 2 de Noven)bro de 
1867 •'é 15 de Julho de 1881, e prestando a.> 
i!'J f1Jrtn~ ..;ões p:-eci.sae .. -.\ qu~m l~z a t eq u i
saçào. 

llo rne~ino minis t.::rio e de ig ua.1 dil.ta., remet
tondo o recp1eri ,oe nto q ue li as1.3em)foa geral 
dlri~e Jose Claudio ~lonteiro, fiel da pl\gador io.. 
filial d.o R.i" Gr~nde , pe~lndo eeja.m seo& \·enc i
ment~ i3uabdoa 9.0~ do fiel da po.gndori11- ccn

. \ral de S . G:tbriel. - A' corcmieeã.o de ponsUcs 
e ·orden«<Io;. 

fh me~mo mini1:1te rio, p~d\ndo desiznaçi!:> de 
dia ·~ hora. para apres&n~r uma p ro?Os ta e o 
reb!.Orio do mesmo minislimo- M.3.rca-se o d ia 
29, ,tg l '!. 3 1• horas da tarde. 

Do mi nis·t~rio dos nekOcios da agricultura, 
COm'.neJ"'('i-0 e obras p ub! l<JaS, de 29 de M.l-io oor-
rent~ . informando e m r ea1)0.i1l l°' que, no .o.nno de 
188 1, cn t rar.i. m no Imperi•.) 21.70i colonos. com 
C i <f.laet o thesouro dispendeu cento e q:i;are n la 
e dou• oontO!S quiahen tos e \'in te lre1: rnil soi.6-
cento.s e vinte nove reis, n i\o estando incluida 
n'essa impor:.ancfa. a quant1:'! de oitenta e cinco 
con.f.t).G , corre1;ponden te* ~ e.ubvr,rnç!i.o pci.ga li 
&OC!Edade coloniudora de 1819 em H:lmbu~~o. 
- }\. qnem fe i a requü!ição. 
. Dr: Sr. Josó Via.nn a. \t:\z, di!pu~do pelo ~ 

dlstr1~ to rlo ~lar;tnhão, pedindo perini.~são para 
~use.'lta.r-se por dous mcze.s. por motivo de roo
lGst ir1.-J1. ' ccmmisdo de con=:itituiç3.o e podorcs , 

E•Edôe Tai a imp r imir o .wguin te 

P -.-ojccto 

!'\. 134-1882 

2ª sHc!..o 

Prqrogaii-oa das leis de orçamento 

Ar~~ 1.0 Ernqu:i.nto não forem promulg-adas 
t.s lms que fixa m a J .,$pe2:a ~ orçarr:: a receit4\ 

· negocio3 rla. f::..z &ud3 fie2 autorizado o. elfech1a.r, 
u.o mesmo perojodo, todas as deapez:G p:-ove
nie11 t.eit de creJitos e~pociaea, es.t raordina.rios 
3 . ~upplemAntares, attinen te.> s.o r eferido e::.:.er -
r.:1c10. 

Ar~. 2 . ° Ficam reYogada.s a.a dispos i<i,·.ões cm 
controrlo. 

Sala das rosweo. 29 de }!aio de !882.-.4. A. 
de Sol'~ª Cart~alho.-Amaro Bg:zc;·ra.-An 
tunio d 1:. Siquei;·a. - N.odrigues Junior .- Frait. 
cisco Snrfri. - lJe:C-i'Ta de ~lf •tta..:cs. 

E' l ida. e vai a. imprimir a seguinte 

Ji.edacção d a projecto ,i. 55 lJ de 187{) 

\E111cnda do ;:,on:idl)) 

A as!Se mblé a geral docr et:;i: 
Art. 1."' F-ica concedido :lO mini3terio dos 

ne;ocio3 d·:t imperlo m;)_!.~ um credito ei.traor· 
din•rio de 20.000 ()(}J.-;, para •er opplicaco 
Or;;pOOialm~nte .-.o pa.~3mento de dcspe1.as c:.m1 
s.occorros as prov incm.s rla.g eJladas pe!a :!ioe ~c~' 
e Ul.Olc,tias cpide: ,Üca~ . 

Arl. 2.° Ficam rerng~das as disposiçQc.s em 
coutrario. 

Sal:i. das commit stios em ?"!de Maio de 188:? . 
-A(f~_nsa Cct so J«niu 1·.-Geiii;;·~su Jít:Ztqtt es. 

E .1<lo e nü â co1~misslio de tazca :l; ... ::i sc
g uint '? 

P1"'9j ccto 

18S2.-N. 135 

A as,.,.embléa ge1~1 l egish .frra resol•ie : 
Art. 1.° Fiea. a fabrica da matriz da. t·illa de 

S. füwl1u, JJro\·:inci ..i. de S . Pa.ulo. a.utorhad!l a 
a lienar :i.~ ter1·as dn:i.d.u1 em 1.835 por S imão 
An tonio da Síh ·a J."err ~ira comi) pat1·i010.!li.o d!l · 
quella matriz. 

Ar l. 2.o O prod ucto de.sLil '1.iienà.Çâo $6C'(t 

appi ic:i.do :i recon~ 1·ueçào da igNja niatr iz. P.: 

o excedenLe i a.c.~quhtiç~o do a polices. da diyid.:i. 
publ ie.:i, que constituira patrimonio da l\~ferida 
matriz. 

Ar t. 3.~ Re voganl-se as diaposiçõe3 cm c o!l.
Lrario. 

de ;s~~-~ Ut!lhã!C·i~~t,..;_epuLa<los . 29 de Maio 

O SR. PREStD~NtI. : - Estando gravemente 
e nfermo o S r. deput-ado Daniel A!!~ ioli, moml>ro 
da conuniGS.i.o de eonsli tu.•(àO e poderes , nomeio 
pana. s nl>stitui l --0 o Sr. deputado Rezerra CaYa.l. 
canti. 
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O Sa. BEZERRA C.\.T.\.LC .t~Tl (pela. ordem) 
pede di:!;pcnsa. d<1 loga.r, p11i:a que l4.c~boa de 
1ier nomeado. Já esti atarefado com a cOWlnls
s.io de orçamento, acha.-:se encarregado d a. re
ceita. e, estando adoentado, !lií.O pódEi loma.r a 
si outros t rabalhos. 

Orat n:to é mais poasivel ao ora.dor discutir 
com aquelle illLlstra.do adminbt radur uma quei:
tãa de legalidade, em que :i. inter,preu.çào cfa 
lei foi dada pelo podP-r legislli l1 vo. Nestes 
teI'mos.,vem o orarlor pedir ~o gove!'no um~ pro.. 
Yidencia qoa1quar. com r4":l:u.-A::l ~o pre&iden~ da. 

Consultada., a. assembléa ::-ecusa. a diapensa Ba.!lia. de modo que este m."\nde cnmpr i r a le.i, 
pedida. reuniudo o collegin elei t.olral p~r:.. a. proxima 

eleição provincia.l. n& povoa.\M rl.e Anda.r1'.hy, 
O S.R.. P R.JC&tD%NT!: - Tem :i. p:a.lavra. o Sr. ele'11M.b . á r'repuezf.a em f879, e onde se devem 

Za.rna reunir vs d~1lores daqueHa. pa.roch.i:i . 

O Sr. Zé!ai:lU..Q. tem neces.sidad~ de fater 
desta tribuna. uru.a recfanu çã·J iio governo. Não 
v ê p1·e:.:sento ocnbum dos Sr~ . mi..ai$ tros .•. . 

O Sa. Ali10:-iSO P~~Z"A (m inisuo dG gutrrtt): 
- Estou proaeo.to . 

ALGU~S Sn;. Dr.:rOT.u>OS:-Está. prcsenl~ o 
Sr. ministro da guerra.. 

A~im procede. :porque r.nt.An'1 A que ~ do ~.eu 
dever zelar: os in t ~ross.es dos seus committent.es, 
qu e u ii.o potle~n el:lta:- s :.JjAitOA .\ !aze-.r uma 
viag~m p:ara ir voti:lr no r.flllAg io de Santa 
lsab<!l. qu•ndo a lei lhes d:i a faeu ld:v.le de vo
tareUJ u.1. VU"Oi:•:;-io ci tada. 

Delit!e ~1..e &Li presente o Sr. min l.;.tm da. 
gnerra1 e~tâ corto o orador de que $. Ex. 
Lrn11$n,i.nini WJ ::.eu wUe.ga do irn1,erio e.;;t;\ 

O Sa. ZA~l."- · .. mas, COJllo o ministerio é reclam:a.<.~ão j uatissima., que a.cabo. dA fa?.i~·l".· P. 

uma. eu tidade lllonlt não pOJi;:i e~t.a.r ausf:tute da de l{UG o go\·erno d:J.r1-I. :is pro ,•idencia.s necessa.
c~mô.t.ra dos deput.a.~os . 01otn<la que a:?1 pessu.ai:; dm rias pa.n que 0 S<L i <l.deg-d.tlJ nA-:ss;.i. pr.:ivi~ci:t 
Srs , i:uini.stros aqut OÀO C$le~a.lll. curn.pr~ ::i. foi pela. forma. 4.ue o corpo legi~lativo 

O Sn. Jou: MAru ~x:-1 0 - .. \.poiM.do; e como o eoten<lc tlUe deve se!" cumprid:i. Prefer~ este 
o!:>pt r 1l o de Do111:. raeio, por'iue paroce-llatt qu~ i; a.q uelie que deve 

o Sit _ ZAMA dii. qi.:<' tendo-se da.do uma va.~a ~rupreg,w o rlcputa:fo! qua~do tn t.:i . nti? de 
·l e depttw.do a :\Siemblea pro\.·incia.l pola Bs.hi;,0 1!1ler osse pes:i;oal, ~a.:s tle 1r.t.ei",esse.a. lcg-1sla
honrado ureiidonte da.quclli provinci:L deriignou 

1 
Ll,.05 de seus con:.mit.tepLes. A lt!ID .disio. t?-:a. 

) fli ~l p:tl"~·t'. prr.>cedar-se à n<>v.a. " IQ-içio. ! a v~ntag~lll de nao catr em com!sso. como 
Tendo de proea~l et-:11); i esi ii. eleiç.io. rlirig-iu .. r::i.:J1t ag 'ºz~s caem. a!i r~c:.Ja.m açoe~ <lue se 

se o ora.d·:>•· t como ant igo e co .. religiona.r io
1 

ao faz e i~ no s~Ho d;'I. an:az.:i.de ou l~f\t111.1. ra!"~<1.ml!- IH.~ . 
:;11u81.l'e aíl minii;.trado:.o d1h1!rnlla provincia. pe- (Apoi.ados.) 
rlindo-lhe que désse a.s pro•• idenci3S o a s ordans O ~R . )l.\r.1' 1~ Fr~.txcrs::-v : - Parfci ~;:i-
nccessarias para. 'lue :i.a. pornrÃçáode AndJ.rahy, rnen~c . 
~lP.1.'3.i-;.11 â f rP.g•H'7.l:l em i879, ao r~unis:ct o col- ü SY. . l'Ri:S!DEXTE : - Tem â pdl:l\'l~ 0 S: . 
~cgio elAilOl"al, f:lzendo-lhc a consider!lçáo de rle;mu.do ~farliul Franci11oo. 
'!UP. a. 0;\ mar:. e o ti-Cn:i.do tinh~. , CO\ seus dif
-·P.ró\ntP.s ['ll.l"P.l"Jl'r~. r eROlvido q..:c o pr •vio1en w 
1::.an onico , ate ent<io r eputa.do indispensa\'el 
µa1·a. os e tfeitos eleit.Or.'.l.es , nao podia. ser .:na.is 
invor.adn dp,po;e ila l ei d.e 'J de .J.a.neiro. (Ap9ta
,Z.,.) 

.A cam~ra s~ibo que e i;.ta dou tr.in:i foi P"r 
,,u a ~lccita. P.fn va:rin." e l úi~.l*.> que aqui se 
discuti ra m. e a.ceit.1. pd() sena.do na e!eiçào de 
!Stm:a.<lllr d•> nol>:'c p res1den le do ron;elbo. 

O Sr. l\.lo.i-t:iDl. F':ran.c ie"v: - Sr. 
presidenttl. :.l ('.a :'l.1ara e o p3.iz sa~em que ent:·e 
a. maiorb. e a dissíde11cia Hl>eral deram-!6e n e
goci aç~iea ~1'HJii-o franc,1,s, maitv lea e$. tendo ein 
vista. a unjão do partido liberal. que 11 e ~ç h3 
di~·i dido nesto rec;Jllc, e com •> fi:'\l de 1e v~1· à 
real ida de, de fazer p3.S~~r cc,tM rned lJa!'.:i, ~:tLt' 
este par~ido cvuside:a\'a m."l.is 1.1r gent~s. 

Ora e~5 nt.:;ocia.ç~es, pJr sua r. :i Ltu·ozo~ :::
tcrcs.u:·uio â :i:-ospe:-idadc <lo pait. d~"em !l!r 
3. mainr f)ub)ieidadc, a.sa'.11) J~O inleiC•~3?' <l:: 
múoritl , no intetC550 <Í.l disiidencia. n·:> inte
Nsso do p u.rtíclo coose :· ~·ador, finõ'kucntc ?10 
inte resso d~ todoFJ o'5 h:-as!leiroa. 
~u r11Ht :·o la.no;~r co nip1i:!~a hu: &:Obro as m.e:.-i· 

m ai negoc ia.çli~~, hit:.tori"l'-ll1e~ a i! di .. ·crM!'J 
O Sn.. Aar.u .. tuH> o.e BRTTTO :- E' exnc: tissimo. phases (! o sa:i :-egultaào; mo..!;! cc. ~ondo uue, e~n 
O S K. . G1:~r.aoso ~L"'-nQ.t:zs: -E contra o pa- obediencia. ao regimento, nãO o posso foier se::1 

1•eunn1. 

F.ntr e ou ~ros exemplos. lembre- se o orado: 
de que na e13ieão do hon~a.dú Sr. mini,tro d~ 
justica o colle.~lo <le S . Joaquim da Coa~a. da 
:~P.;rra foi :\.pprov~Jo , niio ubMa. nte f'alta.1· u ~rv
Yi:n e_nt~ ca.nonico a. freguez:ia em que eUe se 

l'Gr..er da commiuüo, q11c cabiu neu.a parte. : obter ur goocia desta augusta. c3.mara. 
O Síl.. ZA~A diz: que~ teofJI) romn amizo 1 Sol i ~ito, pois. uma urzencia d~ nm quarto 

e.s:erciJo u m direito ~ um dever recl3.mando pé• de ho~a eara O!J?O~. Os ta: LQe ~btt\'OS a essas 
rante o pros iJ~iu~ d:i. prov~uci.:i q_ne désse ordens neg-oc1a~& e! ! 1 e pns!>" !;)} ,_ UISL!l l" Pª1'.'3 qnc 
~•t..r.l que se re1,.wis.!te o colle:;10 na povo.'\ção · ella me nao seJ:t .negada.; eu. o ta.~~ot a.e rcd1t<tnílo 
c e.-\ :ld:'l::a.hy. elcl'":i..da â freg oeú:.\. om 18791 m1s que presto a.o pau: um bom scrnço. 
termos do ~r t. 17 § 1.0 n.0 4 Uii lei de 9 da Ja- 1 O Sr~. l G." .\ClO :\hl\T1xs :-Apoind;:i. 
t lei ro. teve, n:\o r ecebida. c!o pr esi4atHe, mas I .. . . 
por intcrmedio de um empregado de sua se- 1 tionsulta.:.la ~ e<!.sa, e npprova.Uo o requer1-
cre tar ia, a res1u>sla. de que o collegi.o não s P. • ment:.. 
Teun i rü~ a h i , pvryuc não havia parochia satn 1 O Sa. PnistDE:<-11! : -Tem ., pab·.·r:i 1) Sr. 
1•arocho. )cfa.rlim Francisco. 
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O Sr. ~_fart;in1. E'ra.:t.l.cisco: - J Descj:wir. que esta carta fosse pulJlic:i.da, mas 
Sr. presidente, no >nbbado, 20 do corrente, nós, , pel<t naturcz,1 do docnrnonto não póde sd-o sGm
'.l~ memlJros da <lissidencia liuerol, fornos con- J consentimento do seu a11tol'. Por iss~, uilo 
Yída.dos pelo digtio 1° ,·icc-presiclcute de>la 1 tendo au\.ol'izu~ãl) nein do St'. presiden te dó 
carn:1r:>. o Sr. conselh~Ü'o Lima Du"rte, pa1•:i. · conselho nem do Sr. ministro da guerra pa1·a 
conforenciarnios com uma· couiniíssfü> escolhid:i public~l-a ... 
pob mnioria g-c~\·ernista, .e de accót•<lo com o O Sr.. ~\Fl'O~so PE~~A (mi:ií.~tro da uueY· 
g-oYCrno. a ,·er si era posst,·el chegar-se a. um ;•aJ:- PóJe V. E:s:. publica.l-o. 
programma conrnum, cou1prehenda-so be1n, a 0 S · :\I F . . não 0 fal'ei 
um prug·;·:unma não co111plcto do parti..!o lil,e- 1" • AllTrn RA;o.;cisco.- · · · 
r:1l. mas a uru destes pmgrar11mas que, na ln- A iucu pczat'. 
ghterr,1 o nos pai,,os mais ,1<]i,uit:idos nnc pi·atica YozEs:- Já tem autoriza~.<io. 
1lo regimen repre.;;cnt,oLirn, se aceitam ot1 rcali- O S11. rvlA11T1>1 Ftu~c1sco:- Como S. E~. o 
z:tm e111 rel:1ção " uma ses5:1o ou a um período Sr. 1uiaistl'o da g-nerra me d!i. r.uloriz:1çiio. 1·ou 
ce!'to e detcruiin:i<lo. lel-a e publical·:i (lê.) : 
Respoodcino~ illlluerfü.timente a S. E:s:. que «.Rio de Janeit·o 2'.í de :!lfaio de 1882.-Gabi-

cnm umito ni·"zet· :1cnrliri:iH1os ~o seu chamt1clo nete do p1•csi :ente ,10 conselho.- Jlea colleg·11 
e a.o C':\1~ma1fo do go\·erno P.' ll:l. rn:1.lori~, par~ cn- e am.ig-o Sl·. DL·. p (~llnt\~ 
trar iuos cot11 toda a cortli,üida1lo nessas nego- ,, Recel:li :t s11;c cart<\, cobrindo a cleclarnçiio 
eiaç.\Je~. dos nos.~os :uni~·o~ os conscllleiros Limei Duarte 

E na noite clcs$e di:i. nos t'CLrnimos em cas[I. e )fo.rti!ll Francisco .•• » 
ào noss•i tlísfüicto arnka o Sr. senador Silveil'l'. Interrompo a leitul'a par:i. fazel' uma obse1·va· 
.'.\L1rtins e alü comhiu:; mns as thes~s (•Ue têm ç!lo solJrc este to0i~o de carl:i. 
sido pitblicad·ts pol' toda :1 imprenst' da côrte, As b:i;;es p:u·a o accôrdo qao tivemos a honr:i. 
C!LlC c<rnstitucm (ó pt'eciso <1nc bto se torM bem de c11t1·0g-M ao Sr. consolheiro Linia Du:i.rte, 
cbrJ) nM o prosr:l1n:11a coi:ipleto d:i. dissülen- <tllC ~-E:<>: .. 1prescntou ao Sr. consdhcit«? Pcnna
ci:i.. porqno esse p1·ogr,-.,um:i é aqn~lle que foi e <1uo pm• este Cl'cio que lOl':im tl':111s·aittidus 
h:i '"111os p.1SS<\<los api·c>cmta• lo veios chefos do 1láo só :i.o Sr. pre~identc <lo conselho como o. 
)Jat·tirlo Jil}cral e aceitCl geralm·rntc pcll) tuesino todos os $CU~ collegaa, não c1·am sir11plcsme11te 
pa1·tid11. assig-nadas 11or ruiin e pelo St•. consollieí1·0 

O Sn.. lG:-;ACIO :vLmn:-;s:- :\poiado, é 0 pl'o- Lim:i. l.Juarte, mus sim por toclos os mciü\) ros da 
g-ranim:i do i...o~;s) pnrtido. comlllissã.:> d:i m:i.iorio. e chi dissidcnci,, libcro.l. 

E !la mesm:i. :.ccasiffo natuealmentc tl.eria ser 
U Sn.. M.'o.t~Tm FRO'(Clsco: - ... mas sim o pre~crnt;\:. S. Ex. "acb da $essiio que cele

prog-r:unm:i" i·ealizar n~sta g()ss'1o ou ao menos l.Jdmus P"ra ver si era pcssÍl'.el o nccórdo. 
;i.q'.lclle em favot· d,, r~l\:t~ .nú~ 01:11p:e":w_<>mos (Coatiaua a le;·): 
~sí • ;rços )Jar,i que a ma1or1a e a d1~oi1dencia se 
empenlw!sem dnraute :i sessJo 11ue está come- « .•• quanto à dissi·lencia do :i.lgtm! co-re-
ca.ndo. ligion:.r<o$ nossos coin o ministeri<), :\ão em 
· Depois de fortwiL-id~s estas thes~s 11uc_füi·m~lll 1 pr~v~ito ~fo. :·i·I" d~ ministet·io, _mas eh unil!o do 
o pi·o.gt"w11m1 da s~>svo p~i-.i. ~l$SHlencrn. nos, p~t tido -~b~1al mu_:to, 1 ~~timare.1 collcn.rr,°r p:iro 
a.c1.idrndo no.eharnaclo do~:" Llnl:t Dnai·tc•e dos e:t~ un1~11, 111:is. s ... e,ts dees.es n~s,o, co-re
aiemli ros d<t cor.11uiosão escolhi<bs pela maioria hg1onar10s nii:o n~k parecem dl\•crg1r hoje das 
e com :i.ccürdo do ga\'êt'nó, cotnparecerriüs em que tenho enun~Htdo na cama;•:\'! no senado, 
cas:i de S. l~x., <mk npresr..ntnaio~ 0 pro~ e 0ttl1·a.~, como 'i. Ex. sabe, ?stao em nossos 
gramma da diosidoncia, foi este benernlamcintc rclator10s e or~.1me.!1tos e na ~lia do Lh1·<l;i.o: 
acDlhid<J pela commiB~ão •iue :ichou <Jl.lê :is "-presente se:isa~,nao me l'cat:i. ~ menor_duY1da, 
id~as eram l>0as. nem para as leis aunua~ se_ra suffi'.!1enLe, e 

:\I . d , 1 , l l d d 1. port:rn to nenhuma out1·a med1d \ mais eu po-
. ·'>cumpre q~_e, com to ª ,1 e:i.' ª e, e~ a:e daria iniciai·, po1·que sei-que não terei tempo 

que n."ªS•l occ~aiaa os mewbr,1s d:i. ~om~mss8:o nem para aquellas a que me compromctl.i: 
nüs d1sEe1•a1u qne con~or\'.wam sua rnte1ra h- alem de ue não sei como modificar 0 program
hcrdade, sem 'iue_ ~e compromeltess0lll a ~~s ma "á :i.p;eMntarto. 
~~~~1e1p,:inh~re.m, ainda q~a~do o .govorno. reJe1- ,.J O:i nossos amig0:J que já foram ministros 
, "progtamma da d1ss1deucia. (.4poiwlos.) como os Srr:. con~elheíros Lima Duarte e Mar-
.Fi~a, pofa, <:laro que aos. It!en1bros da com- tim Franciooo hem sabem a circumspocção 

nussao, eseolh1d11 pela m~rnria, ficou completa com que não é só um habito. m~s um dever 
huerd~de neste assumpto, p_orque elles foralfl meu. proceder em assumptoa ·semelhantes. • 
os inu.i: fn.n.cos que e~;i. poôswe1 em suM mam- a. Rogo-lhe de coiumunicar esta resposta :i 
festaçoes a este respello. esse~ nosws amigos e co-religi.onarios. 

Decorrera111 dias, e comprehcndendo nós que « Sou, como devo, com toda a estima de 
o assnmpto era importante, resolvemos es- V. Ex. collega e amigo obrigado.- Jfarlinko 
pera1• pela. solução que nos fosse dada. Avi- Ca.mpos. > 
sados pelo Sr. cc-n~cllieiro Lima Dttarte que Acamara vê; não constitue esta. ca.rta um 
ll05 podia.mO!l reunir hontem, na Sl!!I casa, rneio qualquer de t~ansa.cção decente eo.tre a 
para recebermos a resposta, ahi comparecemos, dissiden.ci.a e a ma.ioria ; é uma negativa, uma 
e S. Ex. nos leu uma carta que ao Sr. min1otro recusa cortez; ma.a uma recusa.absoluta. de pro
da guerra foi dh'igina pelo Sr. presidente da ceder-se a qualquer destas reformas que nósjul· 
co:iselho a respeito do assumpto. gamos mgeutes nest\\ occasião. 
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O SR- fo~ACIO )/!AnTr:xs:-E' a coutinua\:~o 
do pr.)gramrna de n:lda fozer • 

O Sn. F - Bl':LJs.11110:-E é p:·eciso notar C[UO 
o prog1·amn1a era muito modesto. 

O Sn. MARTm FRA::;c1sco:_;O p:·ogrnmma 
aprcs0ntr.do pa1·:i. a sessão oJerccía bases sa
tisfocto~i:ts, não sómente par" a união vntre 
liberao>, m&~ mesmo para a. união entre lihe· 
r<tcs e conserv11dores de i<leas u1:iis a1li:lnl<•<l~~. 

O Sn. F- BELis.uuo:-hso hnl"i:1m1;s de ve1·-

0 SP.. MARTD! FnA~Grsc•i:-Desde que cu 
dissc·-\J.~ses-està incluido o respeito ''todas ;,g 

opini : es e :i. tnleranei"' p:1ra todas ellas. ,b.a
lyscuH}s~ porciu1~ essas idé~s. 

D~-~sc,_~ atrtr.li. saçcto a'1nifri..' . .,!1Y1 ~ iu.r1 .. 

A e~tc respeito p:n·a dei.xnrmns mteii'ii EIJer
ch.de a u g. , \~orno~ nem :to u1onos .:1pon.t.H1\0$ a 
m1xlalid;11le da rcfo:·mci inclicarl:1. re~cn•,1ndo
nos n di1·oilo de exawe. Os nul)re> rleputa<los 
s:1bc'" tfi<J hem 011 iue lhm· do 'l'w e11 rp1c ]i,\ 
di,·e:·sot5 lll~rlidns 111.Lincnte.> ::i. roai:r.::i.r e,;te 
g-;·:11Hlu. de~Nenttttm da dcocent:·iilisa(io :'.dmi
mstrn1.1v:1. 

. .:\, !,ióa Ó por ~~l!l natnrcza tão nr !eir:t fJ' IC 

urr1 · io-; m~nibros rn:tis rcs;1eita \'~is rio partidn 
consc:·rndor o mais ill11st1·,vlos. o Sr. Fet·rr.i,·.1. 
\"i:rnnn. r1nc entrctnnto cstii i;rnito longe do 
apro:du1:1r-sc das ideas clq partido ;ilmral, pró
gou-o. co1u rntüto bri!lwnlisuw nesLc 1·ecinL·1. 

O SR. ZAM.\:-E o Sr. Gomes •lc C:18t:·o t:un
bem. 

0 SR. MARTrn FnA:>ClSC0:-0 Sl'. Gomes de 
Cnst.•r1 é conservado\' mnis :l<1i:mtado : não :Hl
mim; m;•s o proprio Sr. Fcr1·e r;\ Vi~nna não 
duvidou solicitai· medhbs tendentes a reafüar
sc a dcscentralisação ad11ünistrilÜ\':t ... 

O ~R- PER.E!Il.A DA Srr,v J:- Nem creio que 
haja mui~i gente qne se Op!Jonha a. essa. idóa. 

O S1t. ?<Lrn.Trn FnA:.c1sco:- e asse,·crOll 
uma 1·crd:v1e affirmando quo o p::i.iz definha, 
porqllc é detn'1.siadamcntc os:tenso, e faltu-Lhe 
por isto a ac<;'ão sufficiente e1i1 seu o.-ganismo. 
Logo est.'\ medida, 'l ue :ili:is e1~\ a mais compli
cada, o a respeito da qual não rl11vido t:1sseverar 
que o governo nos poai:\ dizer que não a reo.
!i7;aria sem prévia confecção de um projecto 
ebbor:i.do por commissões da m:i.iorb. e dissi
denci:l., não encontra reluctancia nem mesmo 
no mo.tiz menos adiantado do partido conse~ 
vndor. 
E~aminemos a.s outras medidas propostas 

pel:t dissidencia. Na guestão dó elemento 
ser,•iit fomos os mais moderados possfreis, res
peitamos a propl'iedade constituída; maslem
bramos um meio que, de~·ida e habilmente 
applicado, a credito que poderà d~r a esto. im
portante questão uma solução \>reve e sati~fa
ctoria. E" este o reforço do fundo de emancipa
ção. 

Nas con fereucins que th·emos, de:icendo à 
detalhes, indica.mos a applicação do impooto 
rela ti vo a dis tincçõe11 honorificas ao fundo de 
em:i.ncipação. 

E' elle aettraJ.mente iusig-ni:ficante, ms.s, si o 
poder executi-vo :auriliar a nossa 'idéa, conei-

derando relevante serviçfl prestado ao Estado 
::i. al t"oi·l'ia ele eBcraros, pôde tornar-se avulta
dissimo. 

~isscwos mo.is riue não nos podiamas alargar 
rnm\Q ne.>te assumpto. por<1u~ g-r~.ndo pat·te do 
gue podia. ser feito perteiH:e (10 podel' execu
tivo. 

De facto,si ao puder execntirn compele conce
der esta$ disLincçfos. é cl:tfü fiUC. desde que clle 
fi.zc::5se saber r1u? a~ co1wc<lGi'i:l. :l.08 ho11Le:1s qua 
ltv~esem uma vi<la 1mnmcul;ida e •1ue ~onside
rar1a os e~1orços destes indivíduos e:11 pi·ol da 
e:illtnl\ip:ição como sen·iços rele ranlcs :rn Illlpe
rio, o '3u enlen l11 <1ue se·U dilllci.l ha.rc1· nmis 
Í1t1por~;i:ites. ~~ NndJ. applicada n<J fund" de 
C>íl:rncipaç.ãu seria '1vuli.fül:ssima,e q U:tSÍ se pôde 
nseg·tir:tr 'l"e uo fita do secub 011 não lw.1·e
ri~-. 1naifS escr:n·os no pi1 iz ou seriaa! elles 
e1" liio fl<l•jllllno nu11wr1.1q tie11m;c simpllls emis
~ffo rle &polices co.u fl :;plic ' ~"io e~p1)ci:il ás a!
for1·ia.s ehcgada }J~na os ., ~ mi-r. 

Nil.1J é cst11.port;mto, urna i<leu. qüe Lenha os 
vost.i~i:)s e resaiho~ flü SCi ex:iQ"t-'.l"~\cfo. : é r11ode-
r:u.lissima. ' 

OS.!~ . A1 .... vg-s, DE .AnAUJ1) (tn.i;llRtr~o rla a9i·,·
tiilturn) :-E<sa ,·0rbn é pr.quen•t; no ll18u re
htt•1!·io cnc•1ntr;irá V. l~x. son1ma mafor. 

O S1t. M.rnTrn Fn,1~c1sco:-Si V. Ex:. ach:i. 
J!Cq 11°)Ui1 a ·.-~i-!m, a11g1ue11 te-a, e ter:i os votos 
1Lt d isúdencia. p:H'1 este fim, porque as idéa.s 
pc L • 1 u:ies comba.temos, sejam consignadas 
em prujcctos de lei, venham de onde vierem, 
serão sustentados por nós. 

A outra mcd\dJ. reb.tirn à eti;o.ncipação do 
elemento setvil é a da prohibição, por lei geral, 
do co1.tnncrcio iuterprovincinl de escravos. E' 
um» medida. que jú consta da legisbi;ão de di
versas pro~·incias e é ;ia 1neEmo te:apo uma me
did:i fin:tnceira e sociD.l, porque este trans
porte de escravos de mm1 paca O<ltra província 
ci por ~u:l natureza repugnante, e e>tou certo 
que o governo não o querer:\ patrocinar. 
Von~idero-a medida finnnceira , port1ue, inci
t>endo prudente111ente a irumigra~ão de braços 
livres, tende a u.ngmcntar a pt'Od\t~~íío. 

,\g ou tra;i d Lt:\' modidas, que slfo de na.tureza 
econmnica ,são solieicnds.s por ambos os pa.rti. los. 
Os impo;too da e:t:portaç1ío, corno sabem os en
tendidoo na lli."\teria,e~t1io por sua naturezn. con
demnadoo em quasi todos os paizes adia:11tados. 

Não propuzemoo jà a sua extincção, porque 
recei.f'moo oo perigos de uma lransforn>ação 
'ra.pida no syntama. de impostos, e por isso qui
zemo~ trabalhar com toda a prudencia, propondo. 
por ora uma simples reduc~ão no imposto_ 

C:Ortar 2 ou 3 °/0 nos impostos de exportação 
é, sem d avida., animar a la vo'lra ; e essa expe
rienoia. póde ser feita sem grande receio em um 
exercicio, e. si não der bons reaultados, póde 
ser mooificada posteriormente .• 

Convém notar que é uma gra.nde verda.de 
economi<:a. que, quando se abaixa um imposto, 
dimillue-se o contra.bP.ndo e entra-se em uma 
escala ma.is larg:i de consumo, e o que o imposto. 
perde na intensidade ganhe. em extenllão. 
Maa, si tGst& previaiio não se reali'Lar,n.os 'ô\1tr.<'lS. 

e:xercicios, trataremos de remediar -0 ;mal·; 
:acrescento qua compete ao gover:no, que •terá 
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se.m d u\·i.d.a os ao~ ,·o~ ~ra IBso. sub$tituir j e ro tod.03 0!5 cv:itra.tos entre o governo e as 
eue córLc, que pr~pomos na impo~t.o de expor -· companhias z-ara.n;ida.s AA Plü.'l.hr"\l ec-e q~e a.; 
taÇâo. por outros imposlo'B. L a.nee-os o governo tari fas aerão reformadas de ~côrdo coru o go-
aobre M ohj ectos de luxo, e a ,·aid~de pa.ga;"i veroo; logo te:u elle i a te rfereneia. 
o seu tribul:D; _ IP. e m ai s: juato q ue a T'a.ida.de o SR. ALVES OE AR.\UJO (ministt'O da agri 
pague osea tributo, do q ue o paguem e.s cloissos C'ttltv ra) ; _ :\ein sernpre; é pre~iso qlle 2.5 

:::~~~,:1J>~~:~·~~~q:~-~daque lul:lm com o.a comp:oblas tenham cer~ porceuu.gem. . 
O outro ponto dos nossos rojectos e r e!..3.tivo O ,su ... M.-\ntr~ FK.\NCISCO: - A _obser \•a.çãe> 

á b:.u~:t. das t:l.rifas . :-\ão e ju~to que, qua ndo as de \. E:x.. não $er ,· e .t!fll rel::&. çã<> .a.i;i P.S tradsi 
cumoauhi r.s de es~radas Ce ferro dão dh·i Jendo1 ciue pertencem ao~º" eroo. 
l!."'ulta,1Joa , os lavradores e:steij a.r:1 em pa=igo de O SR . Ai..vm:s D~. AR.\.UJO (Min istr o da afPi
!icufem a.rrui nkl.do~. p.,r di\·~rus vezes •O tem r.1~ ltura): - Ii. ;r.> e a CGltu.da de forr-:> J>. I'e .. 
rape~iJo o facti.1 de os gene rQB, tra.-údoi a.ó ruer- rlro II . e a eale reapci to esta setos.oa farei :il!;u~ 
c ;,i,do da côr te ou 'lualquer o utro mnca.d.n do ma <.-01.1s.a . Tambem j .i. fa.Ue i com algw na.s 
p:i.ii:. u em &o mAno~ ib•eru u :n p re.ç.o sufficiant~ coropanhi{l.fi1 rua& ln" o bjec qões .$eria~ ; o S'tH'er
para cobrir 8.5 dP.&.pe:l!lS tendo ainda o p rod u- r:o não~ tão poderoa.o como muít.a gr:nte l!I U:Jpôe. 
çL.or du aeudir oom reeu~3 proprios par:i sn- quaa dc se trata de comp:inhias partieuJ;rr:s. 
ti::f.:.i:i:er aJJcommissario. (fla Oi( tros apc.ri~s.) 

Lrn tal estado de cousas demonstra q ue a l a.- ~ O Sa. Pnr.s10~'.'ITE ; - E n peç.o ! U) nobre 
\'~ u :-;,~ ~l:l1ã e01 condlçõG." peri~ossis;ma~. e qoe j deputado que r esuúm BQ3S obser\'ações por que 
Sl nã.o tom:i.rmos ~1' ~?tfoh,. ~On\·on1entes, a eQlli:o e.:s3otado::i. ()~ tn:::s c1uartos de hora. 
ren1a. elo Est:idO de ~1a paro.. d1a~ec :eiceri, ~ OS.a . i\L"R.tPt FaANCtsco: - Ett ... ·ou t&r
nos _ve:-ci.o;.is eol}ocdr.tii:i :ia s1tuaçao do.ssa.s po- ru l.oa:r·. nills \i . Ex. vê que GS ape..r tee no Tos, 
~en.;~a.s q~e ~ y~_.,,D obng~tfa.s a. não lJ9.~r os c~ntraosq •.iaas não me revoltei, e urn do•. qu.:trt$ 

.1 uro_s das ~ ~:u dn ida..L . . . fo1 <hdo pelo meu no bre a.r1iig-o o Sr. un nistro 
J .l !.O ~t::, yu1·ta.nt1'· que a d1:;siden~ia proee- · da a.gricultur-.. cortara•o ~'I!? um pouc•> <\08 Lr.es 

·;c•1 co:n ~uu.~lO cscrupulo •? c-om ~ .u~elho~ y~n- 1 qoa. rtos de hofa ; por isso V. Rs:. Y<t.i. dar- me 
:a<lc de che_.,,\r a .u ro nccôi:J(). e a1od:i nta 1s de als:1u nas cndn\nçaa wai.s. 
'.:? n~o;rc r_, ~nlo ;,pmnt~ ~~rn .. P~~ q~e ~ <""'m~. S:- . pre>idente. a dàssidenci(i, J i.;;ti11guindo-
. • 1, .. e.n d1s.mcçai) de p:i.. t..d<L<: , rl l1",\-::i.e e .. ta sei rne com o seu mtt.ndato colloc&nJu- 1ne ã s ua. 
~ pudc~se fa:z~r algu:na rou;:;:" ern bem do fr('nt~. io.cumbiu-me do ·dccb r11.r .S. cEl.mn.u e t\O 

)')3J7.'. _ '... . ~ · • ruiz que, nn.scondi9ões om <1,u11 S . Ex . o Sr. 
, Os._ n o:'Jso"'c:J'l e<l.<l .. is e rJ.m mod~ ... tis~imo3 ' 1~ª~ ~re.,id~nto do 7onseih o col_locu't D. q llcs~o, nãQ 
8 . Ci: . o ... . _. !l~~identc do co~~lho. concor e fl<l<:--~veol roliu.r~e a.-:cord , ontr~ oh:-. e a. 
dn. nd-:> cm prmc1p1v qu~ _?" tas ideas silo boas~ maiori•L ~ão que :- i s lo d iz:lr \pto to<fa.~ as 
11 P. :'e:'!e~ ta·no3 uma e'l:cep çau, appare~tementA med idas apresentad.:i::. ã camara de accô:•do r.orn 
d1 11t Lo1·1a. mas r ea1U1ente p ere m !tl)r1a ~ n esLa. os :lCtos d:i ·d • ·dcn · • h 00 clJa:i. d. d 
t.css_~ D:\...la. se í:ini. . ~6s o 4..1llO tinha.mos f!rO- Yie.ii! tn, ii.io -~:lh:l.~

13

~ ~:~ -~po io . ;\ ~~;~s~ 
~! no~t-~·ª'-~º qus.ndo no~ g~para!bo~.da1:1 filotr~~ f.· ues~o e de idJ:is · en1eudemo.s \luc :i.~ propo'.i~ 
~-:!:~=~°: 1:~~~~ ;;:ia~~o e:~e~irl~3!!~ª c.,mo ª t':..11 P?r nõs: a prea;ntadat d~\·e1n &or ~i~11~ul~ 

\ 1 , r .. ,, .:;: E . ~ ._ 1 ~ r~ahzaJ ,.,. i.~:l r ro.i;:ente se~são. S . ~:t. (l S r . 
. ~ as eu peç.o iccny3 "" ""' · x · 0 ·Jr . pr_!ll . nres ~den te do l.:ouselho dcc ~::i.ra. -$P. 1mpoten1e 
cent•:- ~<> C () D~elli o _ p:U"l. d:cla.1·ar-lhe qae n~ e Parn. rt?_;:,fo:::i. ~ Ci.~.1s m e<lid;u; ; d u vida uir-.•. :m+.0 
ox~~to lJll~ n •:O pos.~mos ~1mull.u1tla~~nte dis- t q u e 0 te llll::) p ossa che"'s.r pu a a appron. -àO 
c ul1!" ;t riu::i.s1 t •')tahdade dP.Sl;t~ medidas. con- 1 dos 0.. me"xtcs e ç 
j m~~amente c:om os orç:\m.17ntos : rn11 itA.s d~llas Nã~ç~ e .. · di"~u t ir a. uem incumbe ll t (;e on-
&!tv de sua. i::a ta re z.a me:hdas Qrç"1ucr; lar1a.s. hTd q:iJ. .vd :>!: t 1t . d. ·0 ·'lUC ~ 
.it<;8i:n. o tcfo:-~ do fundo de emancip.açãc podia sa i _ 1 a e o õlc o e rcr.or tn\1~ " • uas 
&·H feito na discussão de> orça1nent:1 respectivo. s.e.uoes do l::;;ngo pr.s.zo de o1ti0 wc:t:c~ nN.ll che
a.:::~iru qmmt i> ao co:ouner::i.o iu~e rprovincfal d~ S'Llen: tal 1;Q~ nom p:ira. ~3~0r pa.sa% o::; ~rçsme~~O.$ 
e:seravos. podl~ st: tora.ado para assumpto d.s. !'e ~uvo;i a. um cx.erc1c10 ;_ .S'º~ ~~ta.':: ~s; 
discusd o q_u~ lquer dos oumerosos proiectos que cullr cs .. ~ pon~o om o~caa1a.o co.o. Gn : .po 
~:?.c'.i em as _p u tas dis. commi1si'.ics ; s~ria uma q\~e n:fa de~E:'~O 3.lon~ar. esti. dJsct~s~~~ · '"!\1~s, 
u:oa qu~s1 que recebida por acebms.t.:i-J neste ncslas cond 1ç~.s . a d1si1de~: a. conse. \.• ... sua. 
r oeinto, porque li.a. proj et"tos partidos d~ mem- crt nça. nas 1deu propoab::. • w.t:1tet immot~ 
b~Oi importo.ntes do par tido CQllS!3."'l'fadur e bit fi.d~s. d" · . 
ou ~ro"-> de meJabros imporU.n te$ do parti<lo libe- Adopta.odo a l ~·~s-~ ~o cavalhc1:0 s~m meclo. 
n l ; 0 q_nc r:-rora 'tu.e u in e outro pa.rL.iJ o pensam s;em m~cub: ell:t. iz . •Íu.emoa o n~~s~ àeT:e: 
a rc.tpeit:> do a.sin:mpto do mes,uo modo. a.~.nteç::t o qu~ ::&.e~nt.eecr. » (0. o,.-~o. e c f'.'nt. 
(Apoiados . ) .:~ .1u;ím, no o rt~amsnto do r..:inistc r in . prtmentado . ..:.11 u:to bem; mtuto bem, ) 
a~. fazenda, poderiam.os r 001.alr o imposto de o SR.. T.nu. D UAl\TC 1.f.ela. ordsm.) : -
e?:pc>rtação ; assim no zDe.sxo orç.anienlo o RO- Sr. presidente, V. E x. vê quo, depois d:;..~ o~
vmr.o podi:\ est a.tuir :i. b:i. iu. olas ta.ri fas das plica1)l'iaa: ri.o hllnrado depu tn.do, e u teDho n9-
est:'.adas de fer ro que pertencem ao Eslado e coru- cessida.d.e de dizer alguru 3. cousa. (Apóiados ge .. 
prometter~. cm uma d i$p03içã:. tr :inaíLorfa. do r ae.s.) Ass:m. cn peço a. \-. J..:.x que ~nsulte a. 
orçi.cn~oto a Bntrat' em lru111a.c<,.iSes com a:s com- ca rns. ra.. iobr~. 1H n1e concede 10 m mutos de 
p~.nhia.t do e s ~r:"J.das de Íe !"ro p.a.rti.cula.r os para. ur'gencia. para r osponder a.o honrado deputado. 
que ess& b;.ixn se dê , o que não é difficil~ porque E · concGdi.da it urgencia pod:do. 
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"'""-'-=-===-'==============~===:================= 

O Su.. PflESIDr:~-r~ pc<!e ao orndor p.lr:t· 
tornar a p::1'wrt1 depüis <lu S.'. t>rcsidcntc: 1]0 
cou.sclho p1:0~cdcr. '' leit t1~n. d a p1:opo>bl e roh
lor10 d,) m11usleno da fazenda , n~to <:~ t.:i,- darl::. 
~ hoLa p;.1ra esso nm. 

18. ,~ iud:t .< ele <)UStn de Yinda 
''e ,·oh.a 11ns 1icp 1;l:~c10S . 

!'J. 
20. 
21. 

Cons1JHl~> de e:-;tado . . - .. 
Sc,:.:Cla:·:C\ d Cl GS t:l-l•>-.,. 
P:·csi<l~neir.s tle ni·oi-in-

O Sl'. p.-e>i1lcntc nom~itt p:t1·:i. n. corMn\s~ão 
cpic l.''m de '.'cmi~panh~r o S1· - rn·Ds«1c1ü1• '!º 1 :; · 
cons12tho. •·•OS 5,.,_ ll··lcfonso de ArJ.!l.J". ll11rlr1- I ~ ·~ · 
guc~ Lima, Gcneror>O 1fosqu c•s, Abd:i:·<b de 2·1. 
Brito, Zam:i e Prfaco Pa!'aiso . · , .,-

<·.i:1s . . : i .· ... , . ~, .... . 
C111Lo pu,,.-,n,_ ., ...... . 
S eaiin:1.~·!cs ~pise.')p :\0S. _ 
Pessml "" (IJl.sino <las fa-

0 Sr. p:·c:>ileiltc ih c:rnsclh~ entra com M Mi. 

forma!id~des do cs~ylo, toma a~sento '' <li;-~ i t:t 
do S1'. p;·csidentc e lê a seguinte 126 . 

c u ld:«] e~ de direito ...• 
Sc1;r~l:Lri:» o bi h! iothc

c~1s . 1las foculd:tdcs de 
cl t :·~~ t '' . - ........ - .. . 

ro~so:-1.l tlo ensino c-lns 
faculcl;vle;; <la rnedi-
cinn .... .. . _ . . . ____ . • PROPOSTA j -

Au~ustos o dignissimos senhores :·CJpresen- 1 21 • 

t anlcs da ll:L~ :1o.- Em cumprimenta do que de
termina. i lei u. 2,\l87, de Y de Ag-osto ele l$i0, 
vcnbo :ip1·e2cn t:1r-Yos " propos!.a ela lei ele 01·- 2S. 
r,o.mcnto p:i.ra o CJxcrcicio de 1&S3-188í : 

Secrc t"ri•s. lii\ili-1thcc!l.s 
e faiJ,,r..:~orios ti~ fa
c 11lrh1·ics ele medicina. 

l'cE-S"1al dn owúoo d~ es
cola pr>ly1echnic:1 •. . .• 

2,\. Secr l:iri:t c g:1b~nctcs da 
cscoh polylechnic:t . . 

30. Escob dt> minas <lc Ottro 
PROPOSTA D,\ DESPE7.A 

Art: ~ -o A de~pezct gc.rnl do lmperio pa;-:i. o 
e~rnrc1c10 <lc 185'.>- :!884 e fi:o.ml:• na so11u11:i d1i 
i 27.2!Y.1 :055$W8. que será distrib:iida pelo 
modo seguinte : 

~>1'\:LO . •• , ..• •••. .••• 
31. Instltr.:to co:n:i: · ·~cbl .. _ 
32. lusl:uc\'iio primaria. G 

secundaria do muni-
c ipio d :i cürte ....... . 

O ministro e secret.~río de cstcub dos itogo
cios <lo impr~r[o ó autoriz:i.dll !1. desp~nder C•)ffi 
os sêrl"iços llosign,,dos n.1s s~g,,intos verbn.s tt 

importltncia de.............. 0. 64.6:739~;:133 

3 ·i. Escol:i nornml ..••.. - .• 
34. Academia Imperial das 

bel!:is :i.rtcs .• _. __ ••.. 
35. Imperial instituto dos 

menbos cég-os .•• - - .• 
36. fostituto dos s11rdos-A s:iber : 

i. Dotaç.'ío de Sua llfagestnde 
o Imperador · .•....•. 

2 . Dita. de Sua !1-fagostalc a 
Imperatriz ••. ...•.• . . 

3. Dib d11. P1·ineeza Imi..e
;i!ll li. S:-:\. D. faabel.. 

•L Alimentos do Príncipe 
lmporfal do Gr:\m. Pará 
o Sr. D. Pedl."O •••••• 

5. Di tos do Prineipe o ~r-
D. Luiz ............. . 

G. Ditos do P rincipe o ~r. 
D. Antonio .•.. - ... .. 

i. Dotação do Sr. Daquc de 
Sa~e , viu\·o de Smi 
Alteza a Prineeza Sra. 
D. Leopoldina •.•..•.. 

8 . Alimentos do Príncipe o 
Sr. D. Pedro ••.••••• 

9. Ditos do Príncipe o Sr. 
D. AugusLo •.• -••••• 

10. Ditos do Pi-incipe o Sr. 
D. Jo~ó ..... · ....... . 

ii. Dicas do Principe o S;. 
D. Luiz ..... - • • •.•• -

i2. Mestres da familia im-

mnd•Js . _ ·.--, ....••. 

800: 000.)'0000 

'00:~0 

:l7. Asylo d(•3 menin0s des-
validos .. ........... . 

38. Es!.o.belcci mente de edu
c:indas no Pe1rá . .. - - •. 

39. Imperia l Ob>et"Yat.orio. _. 
i.50:000$000 ·10. Ar~hi,-o p •iblico ..•. • .. 

4 i. Bibliothec:i. nndo,1al- .•. 
42. Instituto h istcrico. geo-

8 :000$000 graphicl) e elbnogra-
phico br:izilei1·0 .•.•• : 

6 :000,,A.():JO 43. Imperial :i.cademü de 
medicina _ .......... . 

6:0009000 44. Ly~eu de artes e offi-
c1os . . .•.... ......... 

45. Hygienc p11blica e insti
tuto va.cciníco .••..• _. 

i5: 000$'100 . 46. Inspecção de saude dos 

6:0009000 47. 
4.9. 

6:000$000 4í1 . 

6:000$000 

portos .•. .•••.••.•••. 
Lnzaretog ........•. - ... 
Hospital dos la?.aros ..•• 
Soccorros publicas e me-

lhoramento do estado 
s:i.nitario •••••••••••• 

50. Obras. - ............. . . 
51. Eventuaes ........... . 

-f'i: 0:10,::.000 
<1'l: ú0.'.)~ íJ00 

211: :::•!!ISO ~iO 

277. 202=-=::~.q:.1 
i\l.l:i;()\l;;,100 
OJ: 250,.:'lOO 

214 : 200:)00() 

202:88•).~000 

rn-!:089;3-:-0ú 

1.0i0 :4·?~!i>OOO 
'i'i:GOO~OOO 

i0:55QSOQI) 

7!:J:507:if)0'.l 

Ü•l: :350'3900 

6Q: G72$'500 

2 :000:)000 
62:70:~1)()0 
25:28(~100 
68:80()$500 

9:000$000 

2:000$000 

70:000$000 

320:640.$000 

86:280$000 
7:720~000 
2:000$000 

800:000$000 
S.?O: 000$000 
40:0:».;."000 

perial .......... . .. .. 
13 . Gabinete imperial. •••• • 
i4. Subsidio dos senadores .• 
i5. Secretaria do senado . •. 
16. Subsidio dos deputados •• 
1 i. Secretaria da "'caman 

6:000$000 

3:2DOSOOO 
1 :900$000 

MlNISTI!RlO n,\ ros·nç.\ 

dos deput:i.dos . ••..•.• 

522:~ 
150:04~ 
732:000$000 

0 ministl'() e secreta.rio de estado dO! negocios 
d& j ustiça à autorizado a despender com os ser
ziç os designados nos seguintes para~rapbos a 
q11antin. de .... . . ... .... ... 6.923:369$941 
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A saber: 
1. Sccrctari:i. de estado . ... 
2. Suprem.o trilmn;i.l de j us.:. 

! t-:; - ~ .•• •••• •• ••••••• 
3. Het.1,,õcs .•.•....•..•.•• 
4 .. Juntas commerciae3 .... 
5 .. TusLiças de 1 ~ inst:i.ncia. 
13. Dc~p? l:i. secreta da. po-

licia ••........•••.... 
7. Pessoal e ma teri.ai d:i. 

policia .............. . 
8 . e.isa de dolenção da 

córte ...........•.... 
9. ,\sylo de mendigos .. .. . 

10 . Corpo miliLar de p:.licia. 
11. G11:trd" \lrb!l.na ...•.•••• 
i 2. ca~a de correcç;io d:i. 

corte . ........... ... . 
13. Obr:\S ................. . 
14. Au xil io :i for -.a policial 

d"s pro,·incin~ .. . .. . . 
15. :\j 111l;is de cu;;Lo .... .. . 
16. C1,J&d11cçiitJ de p~esos de 

j u;;tiç.:i. ....... . ...... . 
ii . Presidio de Fernando de 

Noronh~ .. ......... . 
18 . :.'io•o~ termos e coma.r-

c:\S •••• • , • • • .•..• •.• 

6. 
140:9i0.?QOO 7 · 8. 

fo tendencia e accessorios. 
Auditoria .. ...•.. . ..•• • . 
Corpo d3 armada e classes 

annexas ......... .... . 
9. Batalhão n:w al.., .... .. . 
iO Corpo de imperiaos mari-

nhoi rns .. , .. • •.. ~ .•.. 4 

1G5 : 06 2.~000 
634:$26~00 

s4; rno;,;~ ·10 

2.729 : 317~411 11 Companhit~ de invalidos ... 
uo : 000.~00 i2 Arsena~s ....• ........... 

13. Capit:1Dia> de portos ... . 
664 :255~000 H . Força 11a1·al. ....... . . 

i5: Ntwios des:trmados ... . . 

. 57: ººº·~ººº 
23:940{:000 

469:27SS:WO 
450: OOl~1.100 

Hi. Hospitae~ ... . ......... . 
ti. Ph:-roe~ . . .... . .. .... . . 
t8. 1·:scola ele marinha . . . .• 
!Q. Reíor :nndos ........ . .. . 
20. Obras ............ .... . 

H9: 3iH~~O ~! . Hy<lrogr;lJ:>hia ..• . •.•..• 
i5:000~000 . ~- Et:i)laB . . . ... ... . ..... . 

23. Arm:imon to .... . , .... ... . . . 
590: OfJO,!;OO:l 2± · 111 u n !çücs de boca ...... . 

56:smooo 2'>. :l\lnmç~cs navaes ... . ... . 
· 26. :'obtor1:1l de con•trucção 

5: 0~000 
1 

?'T na m i : ............ . . 
· -' . Cornbusltvel. .. . ...... . . 

399:801)$'100 ~· ~reto•, e tc ......... ... . 
~ . EventuoC;ls ... .. ..... .. . . 

17i:5õ();\;OOO 

!19:H!)$700 
4:070$000 

88S:8!6$000 
122:fBi$4M 

832: 1688-100 
9 :i1:~~200 

2.430:1-Hi"-'5\-lõ 
20:3:Bõ.Si00 

1. 400: 000;!;000 
12 : :38:3~':>00 

2tõ:s14.:..~so 
1()(,: 5:>4~000 
171 :001:!;800 
2S:3: : :fl~i40 
2õO:OOílMOO 

i3: 450.::."0üo 
2:w2s1t00 

õO:íJO:J..;OOO 
1 .474 :76?~30 

380 :00~')00 

i . 000 : Oo<J$íl00 
300: ooo;:;ooo 
'30: 000~000 

i40: 0005''100 

m:s1STEI\IO D.~ GUEl.1.llA 

lllX!ST.l::R!O 003 :X~(;OÇ!OS ESTRo\NGEmos 

. o minis t1·0 ·º secret.wio. de estado dos nego
CIO~ es~n1.n,:-ei1·?s e :i.u to~1zado a despen:ler coLn 
os scrnços designados nas .;e"'uintes ntbrict\S a 
qu:mti<1. de ... . .. . . ......... ~ 918:90(;$665 

A sa1>e:-: 

i. Secretaria de c~tado-moe
d:i. do pai7. ...... ••. ... 

2. Leira~õe~ e cons•tladoa- ao 
cambio de 27 d~. fit. 
p-01" 1$000 . . . . . ... . ... . 

3, Emp"eg:i.dos em disponibi
l:d~de-moNla do paiz . . 

4. Aj11dn~ de custo--no cam
bio d" 27 ds. por i$000. 

:5 . E:.t raordinarfas no exte
rior- ide m ... • . .. .•• .• 

6 . Ditas no interior- moeda 
do paiz ..... ....• • .. ,. 

7. Com missão de liquidação 
dG reclamações •.. ... . 

8. Con11nis.~lio de limitos . • .• 

155: 156.)000 

529: 8i5$000 

9:666$66() 

4.'>:000$000 

40:000$000 

i5:000$000 

7:200$000 
1ii:000$000 

M!N!STERIO DA M!.ll.IN!lA 

'". O mini$lr? e ~ecreta.:io do esta.do dos neSl'
c1os da _maru1h :~ e autonzado a despeRder C0!%1 
os se.rv1ças designados nas seguintes verb:i.s a 
q_uant1~ de . . ..•.•... •.. ..••. :t0.S29:50i$31i 

A saber: 
1. Secretarie. de esta.do .. . ... 
2 . Conselho naval •• . ....•• • 
3. Quartel-genernl .... ..... ,. 
4. Conselho supremo . . ..... . 
5. Contadoria . • .. ••.• , ..•.. 

H 3:292$000 
24:80oSOOO 
3-2:520$000 
12:705$600 

115:1:95$000 

. O ministro o secrotario do estado dos nai:ro
c1os <la_ g uerr:i._ o «utorizado a despender com 
os sa~v1~.os designados nas seguintes r11llriens 
aqu:int1n de ...... .. .. .... . ... 14.335: :22:5$394 

A ;i:i.ber : 

1. SecNt:ori:\ ele estado o 
repartiçlí•'S anne'!as . . 

2. Con;;e!ho supremo milt
t .r de justiç''· . . ..•.• 

3. Pag;•do~i:1 das tropas da 
cõr~e .. . . . .... . .. . . . 

~ . Ar·.·hi\·o milit:i.r e officinn 
lythographic:i. ...... . 

5. l nstr11ci;.ão ruilitM .. .•.. 
6. lutondcn.:i~ e ar senMs 

<l.i guerre. . . ... .. . . .. . 
7. Cor pa de s~ude e hos-

t:\e~ .. .. . ........... .. , •. 
8. Est.ad~m:üor g-ener<il. •• 
9. Corpos <lspecü1.es . ••..•• 

iO. Cot·pos arregimentados . 
H. Praças de pret • • .•...•. 
i 2. E ta pas ..... .... . . .. .. . 
13. Farda.mente, equipamento 

e a rre ios . . • •.••••• •• • 
i4. Arma mento .. .. .. . . .. . . 
i5. Despezas de corpos e 

quarteis . . ... . ... ... . 
16. Companhias militares •• 
17. Commissõos militares . . • 
18. Clesses i~ctl.va.s ..... . . 
19. Ajudas de custo .••..• • • 
20. Fabricas ..... , •.... . .• 
21. Presidios e colonias mi-

'lita.res . •• ••• .••• •.••• • 
22. ObrM militares •• •••••••. 
23. Diversas despe:ias e e~n-

tu:ies •. •.•.. •• •. • .• ~· 

208:810;~000 

43:760$:jQO 

40:675$000 

25: 9S.SsíJOO 
328 :77~000 

1.314:264$776 

855:4\l[l:'.;040 
243:i80$000 
861:6458000 

2 . 210:484$000 
i. 25i: 046$050 
2.6H :575$000 

1.385: 60'.1$000 
50:000$000 

440:000$000 
199:366:900 
76:266$000 

839:104$428 
30:000$000 
67:780$500 

HO:i 99:i;500 
600:000$000 

540:000$000 
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Sessüo em 2!) de :,1D i•• cic 1882 -!53 

)IlX!STl~r: IQ D.l ~tGlUCc;r:tuRA 

O ministro e s .:!c ret:.•r io <1<? cst;\<lo do> ne~o
cios d :i. :i.g-ricult •1ra.. commGrcio e obras pul,lie:.s 
é autorizn1\o ti dc.> p~urler c o1u os ser iço~ desi
s-.narl"s nos seguinte.; p aragL'aphos n impo1·ta n
c1a de. . . . . . • . . . • . . . • . . . . . . 2;5. l;22: 0ZO.).'S04 

cornos !-i\;~·yi\·os t1esi ::nri.c1os nas s~~1 1 int~:; ,- ,~r
l•us a 'Íu:.nii:Í cfo .•. ~ .... . .. 5S.'7n3:2SD.::H9 

A s11ber : 
1. S c.:rGt:t ri:i de estado ... • 
2. Soded:<tfo au:~iliado•·a <lo. 

iu<!<.1s!ri:i. nacional. • .. 
:~. lmi""·i:tl iusliluto b:\hÍ:\

no de " BTÍClll t11ra ..•. • 
4. I:up,.,1•i:il instibltl') Humi

n~nsc 1!e 1><tr icultura .. 
5 . E st:i1J(;[.,cimc '11to rur.\l d~ 

S. P edro de AlcantM:t. 
n:i provineh do Pia.uhy 

6. Au ú lio :is r:sc:ifas prat1-
c~1s <lu agTicult11ra .••. 

7. Ac11u is:ção de sementes, 
p!:int:.,s. etc ... ...•• .. 

8 . Au:•il in pn.nl ::i ccnclusiio 
d:1 F! ·H1.• Brasil icnsi.;; 

9. EYcntu:V' ; ...... .. .... . 
iO. Pns; c io publico •..•• • • • 
11. Ja~·diut (la praça da Ac-

clo.maç,To ...... .... . . 
i" Co!·po ,]e· bo1iibci1·< s . .•.. 
i 3. l!ltuuinaçi!o p ublica .. •.. 
14. Ga rfl.n tia r!e juros :is es-

tr:\d:l s de ferro . ... .. . 
15. Ga.rr<nLi;i de juros aos en

go~hos centracs ....• 
i 6. Estradn. de ferro D. Pe-

dro II. .. .... .... • . .. 
i7. Ei;t.-adJ. de fc!1-ro do 

Sohr"-L . . . . .. ... .• •.. 
i S. Estl"ad:J. de ferro de Ba-

t 1.1ri té .• ..• ...•••... 
19. E strad:i. de ferro d:i. Ba-

hia .............. • .. 
20. E s tr:i.d:i de ferro de 

Paulo Affonao ..• .. .. 
21 . Estrada de ferro de Per-

n:i.mbuco •. • ... .• .. .. 
2~ . Estrada de forro de Porto 

Alegre à Uruguayana. 
23. Obr:tS publicas ... .. ..• . 
24. Esg::to da cidade ...... . 
25. Telegrn.phos .... . •.•.• . 
26. Terr.1s puhlic::is e col o-

niz~ão ...... . ... • .• 
Z7. Catechese e c ivilisação 

de índios . ••. .••.•• •• 
28. SubYfmção ás compa.

nhias da navegação a. 
vapoi:- .•• •• ••••••••• • 

29. Correio geral • • . •. . • . •. 
30. M o.seu naciona.' • ..••• . 
31. F ,ibrica de ferro de 

S. João de Ypanema .• 
32. Manomissões • •..•. • • •. 
33. Educii.ção de ingenuos •• 

A s al)(lr; 

1. .Jtu·os. ;u11ori Í7.nç:.o e 
n~:~is des11 ·,1.:is <l;i. di
Y?.'1:\ (~'"( t<.! t·n ~l •.• . - .. •• 

2 . Dit1.) ~~ hlc1n,,losc1npres-
262:000~fJOO t.itno.; 11ac ionncs de 

l t!G'S c 1::lii.J •••...•• • 
G: 000$000 3 . Ditos. ic!t:in. d:\ ciid <la 

i nlc~·na fan<l:u:ht. ... .. 
20:000:)0'1() 4 . Dito~, i•:(!m, 1.h. di\· ida 

48:000';0 10. 
i r1.s 1..·1·inti.L ain:la não 
fo11d:iila ...... .. ... .• 

5. C"ix:i d~ ~\n1orti'l..=:"t.-.:ão ••• 
6 . E 1"issii•.'- suhslituiçito e 

i 3 : GOOSOOO r (•s;;ate do v:ipel 
rno(ld:i . • . ••••..• .• .•• 

i OO:OOOSOOO • ?en·linni.;tas . ... ..... . . 
8 . Aposou l:1dc.s . . •.•... • .. 

20: ooo.-;:ooo 9 . EIH[)\'O ~':\(los de 1·epa r ti-
c:· fHh$ ·-r; lug-nre::.: c~tin-

1U: ODO::;DOO «tos ... . ... ... . . .... . 
20:0'1í_J,:;)00 10. T hcs•1n;·c nad011011. . . . • 
rn:2•i5'3000 a. The;:Q:11•ac·i:\S de fazendn 

48: RD0.~000 
367:300,.:;ooo 
9:35: ()34.~2.38 

i.492: 187$•280 

167: 000$000 

7.i8S:G20,000 

2i5 :031$7GO 

230:000$645 

102:000BOOO 

2 l0:000$000 

03 :500$000 

898: 3:~7:;;.500 
3.126 :586;i."9:31 
1.636:40~000 
1.840:000$000 

803:535$750 

100:000$000 

3.209:600$000 
2.39-6:161$100 

76:360::,-0?0 

192:04.0$000 
$ 

50:900$000 
-------

12 Juizo d••s l'cítos d" fa.-

:13. 

u . 
15. 

iô. 

:17. 

18. 

19. 
20. 
21. 
22. 

2:3 . 
24. 
25. 
26 . 

27. 

28. 

29 . 

30. 
31. 
3'> ~-

33. 

3i. 

~G,l"J(\<l •• ••• • •••• ~ ' • •• 

Alfa1HJ,~:.:-.ts o wcsas nl
f:rn <lc_~L<b .. -; • . . .. . ... . · 

R oce•iedori<'s .. . •. .... . · 
J\ies:1; ,10 rendas e col

l edo1·üs ... ....... . • • 
C>l~tt ela n1oed:i e rc>gate 

<lo cohr e .. . • • . . . • . .. • 
A<lmin isti•;\i;-<i o dia.mcn-

l:i1uv . •. . ...•. ••. ·· • ·• 
Dit,\ e cn~tcio d:\ S fazen-
d~ ~ u:>ciou:1cs . .• - . ... 

T;rpo~r:-: phia. n:i.ciona.l. . • 
Diw·io O(fi.c ifil •. .. . .. . . 
Ajuda s do cu s lo .. . . • .. • 
Gra.t(f1c:tçucs por sen · iços 

telllpour ios o extl."aor
di nal"ios ...•.• •. . • ••• 

Des11ez,t.s cvcntuncs . ... 
Ditfe rcuç:Js d e cambio .. • 
J ut·os di;·crsos •.. . . •. . • 
Di tos d!.ls bilhe tes do th e-

so1uo . ...••••. ......• 
Couunissües e correla-

gens ~ . - 4 .. . . ........ . . 

Juros do emprestimo do 
do cofre de orphã.os .. 

Juros 1los doposi tos das 
caixa;; oconomicllS e 
dos mantos J c soceorro. 

Obr::i.s .• ••.•• • ••• . . ••• • 
Fiscs.lis:>.ção d:is loteri:ls 
Es:ercicios findos • . •.• • . 
Adiant.:tmento da g :tra.n-

ti:>. pro\·incial de 2 º/o 
:\s estradas de ferro 
da. B:J.hi:l., etc ....... . . 

Reposições o r estitu ições 
MINISTI!llllO D.A. li'AZEJSDA. 

1L102:SG7,.::ootl 

() . 061 : 825..;UOO 

20 . 216:5!:'-2 . .::ooo 

30: l)i\ ),,-•JUO 
õ . : 075~:300 

12-5: :?44;.:240 
1.8uS: :~~~~'!21 
i . 048 : 128;~02 

27: n·: 1:·;;..:075 
f;-Ji : -i: S~";OO 

. 9'>5: '.c:)l)_..;j ~)lj 

4 . tS .. >:511 ,.::758 
4\i-1: 2~'.~,C:.-<;)46 

1. 222: '. l(;[l.:.;18:3 

180: 0::)2:j160 

·1 3: OOt -,:1120 

7: 't'i.54$000 
212: Q.m,;;soo 
121: 55~:',~)70 
75 : 000$0.00 

12: 000:.::000 
i13 :987:)000 

5 :25,1 :470:'.;Z24 
90 : 079$391 

020 : OOO>i00~1 

ôO:OOO~OOO 

536:300$)00 

868:631$132 
767 :772::::251 

2:400$000 
800:000$000 

450:000$000 
90 :000$000 

O ministro e i>ecretario de estado dos nego- Art. 2. 0 E. :i.u torizado o governo para :i.brir, 
cios da. fa.zenda é autorizado a despender no exercicio da pres ente lei, c redites supple-

v. 1.-20 
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15-'t Sessão em 29 de :\-Inio de 1882 
--·.·.==--·=-=---=-==--~-- =-"···= ======= :======···=-==== 
ml)nt:\l'es p'.l.r;\ :u vcrlins .indic:d~s n:t t:.bel- 1 D~t;t dn. typogy:iphia ~1n.cion:il 
;,. . '>. j Dtla do Dut"Ul O ffici,1l. . . __ 

,\r ó. ::! .'' Dtt:•a :itc o cxc1·cióo 1lc~ta lei po- · Dit" da lithoe"~·~ph ia 111iliL'1r. 
,]cr;\ o i;-0Yc:·:i1J dc, pcndo1-. l"'l' con tn. dos ci·o- 1 Rend:t 1b fal> 1:ie:\ 1h polrnra . 
dilv.> ~snuci:1cs. ,,Jém ria import.ancia do I<lom fia, f:tb •·1 .. :l. de forro do 
:?;:, .3'J:;:2:~o;;:JOO, fh:atla 11 .~ h\hcl!A B, a que se "Y panc111a - ....• . - .. • . 
!.úi•nar proc: i."!a p!'lr ;r. 1)t:i..:01•1·c.1· :to 11:-t.gan1en to ela Idem dos zi r-: 1~ 11 :-..c~ • .• • : . _:.: .• 
" a t·:ui ti:: ,],; .iu1·us o n11101·Li z<\1;:1o d:\~ lcLms hy- l lcm tb . C'18a _de cor1•cc9'10 .. 
pnthee:11·i:'s dos ll:1nc"s de cr Ql\iLc• !'<:~ l. nu~ te:·- ldcn1 elo imJ,>or1:il C"o!lcg-10 de 
:n os ,h ;·,;soh.i .;iio lcgisl:tti ra r. . :'?087 d~ 6 de , P edro_![. · · · . · . .. :· ·· 
)fo·.-cm;n·J do JSiõ. Ino111 •lo mshtulo <lus momnos 

,\ t·t. 4. º Con tinuam cm Yig-ol' tod;is ns dis
nosi1;üi?s da.s l<)i$ <1 ·! orç.:\n1-011t.o :1..nteced0ntc.;, 
2J't •~ 11!10 \·cr;;a_l'ew 11:i1· tict\b1·m~nte S()Ur~ n ~
::ta·,ão cb r0cctt:\ e 1fo>pcz:i. ::o•n·c. •Hitonza~.ao 
pa.:-a m.:tt•car 11n :tugatont::i..r voacuncnl.os. ra
forurnr rcpartiçiíes ou legisbçiio fiscnl. e qu<> 
n .lo tc1tlta1l! sitlo cxprcssa.a1ent1] i·cvoe~da:s . 

.. \.rt. r). o Fic:im J'CYOõ •\das :'..S dispo~.içõcs cm 
f'..JJH tl':U-io. 

PROPOSTA DA RSCSIT.\. 

.'crt. l. • A l'(ICCil1 g-er~ l elo l mpc~io à 01·ç:1da 
:-.n 1.un11ti~ rlc 128 O~iS : OOO~oo;.1. e seú rc~ li
r. ~ ·h~ com o p~orhtct:; no <] l\C SO nr:e~ar!.,~ dc:l!l'O 
do exe"''icio <l,. p~escntc lei, ~ ~!, os ti blos 
ak i:..o de.;ig-1u dos : 

o r..nI XAJ\!A 

l"lirciLos do i :i:;iort:l:;ão par;\ 
consunw . .• .. .. . • ... .. .. . 

Ex[iorliGnte cloi ;;·cne1•os 1iv!'cs 
<le dirü itoi; dt.l consumo . •. . 

Dil.o das cap tt.:t7. fos , ..... . •. 
.- \rm:17.0tl:lg'e:•1 . . .. ..... . • . . 

70. 00:) : 000.:;oü(; 

GSO:O O:i;QOO 
:?i'O:OOO::;t)Ol 

J. ºªº:o ü8000 
D.•;;pciclw m m·i1 i ,;10 

lmp<>sto de ph:~rõc.;; ... •.. ... 
Di t·) ,b doe." •. ..... .. ...... 

D i .-~it"s 11<: c.:po:•ta<>l'lo de g c-
1w=·os n:,o::·:ionn.es .• .••••••• 

DiLos de 2 1;'2 º!o <la polvor11, 
fall~icnda por co:i t:L do go
Ycrno, e dos metaes precio
sos em pó. p inha, barra ou 
cm obr~s .• . . ... .. ..• · .. . 

Ditos de 1 1{2 º(o do ouro em 
ba rra. fundiclo na casa dn 
moeda . ..... . ••. ••.••• •.. 

Ditos de i º/o dos dinmántes •. 

I nterio;· 

Juros das acções cfas estradas 
de ferro ela Bahia e Per-
nambuco .. . . •. .• . . . •... . 

Renda da estrada de ferro D. 
Pedro II . •. . . .. . _-· .. .. •. 

Dit.:>. idem de Baturité ••• •• . 
Dita do correio g eral. • •• •. , 
Dita dos telcgraphos electri- .. 

cos --··-·--- ... ... .. . .. . 
r.ita da casa da moeda. .•. . . . · 

2so: ono . .;roo 
10o:onnsooo 

l ii .500: 000$000 

so, ooo.~ooo 

1:500$'()00 
10:000$000 

i 30: 000$000 

13. 000 : 000.~'000 
300:000$000 

1.300:000$000 

900 :0008000 
20:000$000 

(·é~o.:; .. ...... . .. . .. . 
Idem do im~iL;llo dos sm·do.> · 

m udos •.. .... . . ....• 
leiam da.s m:itrict1l:is clus c;;ta

bolcd1!~C n~ns ele iu
s tnicç?í•J s u poriol' ...• 

! riem àos pl'oprios no.cionaes. 
Idam dos tcnen os clia.man-

linos ........ . •....• • 
l':>ros de t~ne 110,; e <lc 1n:tl'i

ult.~s. c~c~µto os elo 
rn nnkipio do. cên·L•o, o 
pi·oil11.: to d.- vcnd,1 Je 
11 o s sr. s úu <10::1(nios 
ll tci3 d.>s tcrrcuos de 
m:wi nhas, nos te t·ruos 
O.as leis do orçnmcnto 
:t.nte1'i,wcs . . . . . ~ ... . . 

Laudeuúos, n;4o cornprehendi
didos os i>roYenicn tes 
das Ycnchls do terrenos 
ck m:1d;,lws da corte .• 

V<)uch ele te1•ra.s publicas .. . . 
Premies ele deposites pu~ 

bli~o~ .. .... . . ...... . 
Concaso(io do pennas cl'agua. 
Sello rio p'.lpcl ... .. . . . .. . .. . 
imposto do trans inissão do 

propr iedade . •... ...• • 
Idem sob ·e do.tas mincracs .• 
Idem sobre lote1-i:ls .•.• •••.• 
lei cm do iud t1strio.s e profis-

sões . , •• •• •..• ...•. • 
ltlem de t l':•nsporlc .• , •...•. 
Idem prcdi:tl. ,. _ . . . . ... . .. . 
ldcm >ollre o ~uhsidio e vcn-

cirncnt.os ........... . 
Idem do gAdo . . .... . ...... . 
C<>\>rnnço. d:t di\'idn :tc-

ti'l"a ••••..•.• ...... . 

Ext.raorclina;-ia 

Co11t1•i b uiçito p o.rr.. o 
monte- pio da ruo.ri-
nha ... . ... . • .. • • . . • •. 

Indemnizações ... .. ... . __ . • 
Juros de capi tnes nacio-

n:i.es ..... . ·. , . ...... . 
Producto das loterias para. 

fazer face :ia des
pezas da c:\sa do cor-
rGcçno. etc . . .. .. . _ . . . 

P1•oduc1.o de 1/2 •f o das lote-
rias . .• . ••• .• •.. . ..• • 

Venda de generos e proprios 
nacion:ies . . . .• ...• • . 

Receita eventual. • • .•. .. .•• 

20(): CnOi;Oút) 
inO: OOúBOOO 

:;o;i:-; :o;i 
I :5008'l00 

25 :OO:J!;-0:)0 
20:0!"1'.1:)"()(}() 
40 :000.'?éJilO 

40:000::1)00 

400:)000 

:3: 300.~0'JO 

3 10:01QS<)OO 
160 : Oll0:31JOO 

16 :000~-1{)0 

1o:ooosooo 

25:00080(10 
i 5; 000:;000 

12:000i;OQ) 
100:000,'.:ooli 

5. ooo: ooo,:;:JOo 
4 .400: 000$100 

500SiJ00 
1,000:000$000 

3.200:000~000 
350: 0()0.:;•JOO 

3.200: OO(h::'JOO 

520: OOli~·.lOO 
250: (JQ0.~000 

500: OOGS'OOO 

40:000$000 
300: 000$000 

50 : O:Y:S'OOO 

33 : 30õ~'OO'.> 

24 : 000$-000 

200:00[)$'{)00 
700:000$000 
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Sessüo em 29 de Maio de 1882 15~ 

Rend(J, com a,iplicCJ,çcio especfo.l 

T axa. de escravos (incluisive a 
addiciorui.1) ..•.........•.• 

Trn.Mmissiio de proprie<Ui.de 
dos mesmos ..• .•. •• ... . .•. 

1\lultas •.. .. .•..•..••.••••.. 
Donativos .. .• · •.•.• • •····•·• i 200·000.'(\00 
Beneficio de loteria::; isentas • · · ·?V 

de impostos ..••..•..••.•.• 
Decima parte das concedidas 

depois da lei. .. . . . •. ...... 
Divida activa . • .• .•• .• .•••.. 1 
Imposto sobre os consigna

tarios de escravos .• •. .. ; .. 
Art. 2.o Concede-se :io govol•no a faculdade 

de omittir bilhetes do thesouro. até à somma 
de · !6.000:0-00$. co!Jlo antecipaÇão de reccit.a, 
no exercício desta lei. · 

Par:\grapho unico. Contint"1a a vigo:ar a au
torizaçào confe:·ida ao go\•erno no art. 2°, 
para.grapho unico, da lei n. 3018 de 5 de No
vembro de 1880, relativamente ,t conversão da 
divida fiuctuante em cnnsolid:ida., intern:1 ou 
externa, no todo ou en1 parte. 

Si no nso dessa autorização forem einittida.s 
apolices a juros ·lo 5 °/o, pochirá o governo 
destinar 1 º/• par>\ :i. amo1·tização. 

Art. 3. o O go,·eri:io fica llutorizado a i·eceber 
e l'e$lituil· os dinheiros do.s seguintes origens : 

Emprestimo do cofre de orph5os. 
Bens de <lduntos e au,en tes. e do evento. 
Prcmios de loteri(l.S. · 
Depos itas das caixas economicas. 
Depositos dos montes de soccorro. 
Deposilos de diversas origens. 

·O sti.ldo ' l LIC p~odu7.irent esses depositos scril 
clllpregado uas despezas do Est.:ulo ; e, si as 
sommas restitnidas ox.eedetorn â.s entradas, pa· 
gar-s<Hi a difl'erenç:i. com a renda ordino.rfa. 

O saldo ou o excesso das restituiç.ões i;erá 
-contempla '.lo n·? balanço sob o titulo respectivo, 
eonfornto o disposto no art. 41 d:i. lei n. 628· 
de 17 de Setembro <le i85i. 

Art. 4.n Contintia a vigorar n di8posiç.ão do 
•H·t. 14 d11. lei 11. 3018 do 5 de Novembro de 1880. 

Art. 5.• Ficam i·evogadn.s as disposiçõos cm 
eontL-ario. 

Rio de J~neiro, Maio de i8S-2.-Martinho 
Alt:al"es da Sil-oa Campos. 

TABELLA-A 

YER.llAS 00 ORÇA~lE);TO, PAR.-\ .AS Q.U.\ ES O GO
VERNO PODERi ABRIR CREDITOS sUPPLEMEX
To\RES. 

Mfoiste>•io do imperio 

Presidencia.s de previncia. : 
.Pelas :ijudas de custo :i.os pres\dentes. 

Soccorros publicas . 
Ministerio da justiça 

Ajudas de custo : 
Aos macistrados de f:i. e 2<> entr:i.ncia. 

Cond~cção de presos de justiça. 
J,f i1'istcrio de esti-angeirQS 

Ajudas d~ cu~to. . 
E=-:tra.ordma.ria no exteM.or. 

M in.istc1·ío da ntGri1111a 

Hospitaes: 
Pelos medicalllentos e utensis. 

Reformo.dos : 
Pelo saldo de officiaos e pra.ç.as refomw.tlas. 

Muni~ões de bocca ' 
Pelo sustento e dietas <l3s g-tmrniçõcs <los 

navios da. arinada. 
Munições navacs: 

Pelos casos fo rtuitos de av:ii'ia, nau fmgio. 
alijamento de ol>jecto> :>O ma.r e outms sinist1•os 
semelhantes . 

Fretes. 
Eventuaes: 

Por dilfcrenças de cambio e commissões ele 
sagues, tratamento de pra,.a.s em por tos est:·an
geiros e em provinci:ls , onde nfio ha hQspitaes, 
enforma ri.as e onlerros. 

.3{ iniste;·io da !J tier m 

Corpo de s:i.ude e .b.ospit.aes : 
P elos medicamentos, dieti1s e u'.ensis. 

Praç:i.s de pret : 
P elas gratificações do volunt>wios e cn(?a

jarl.os. o premios para os mesmos. 

Etapas: 
Pelas que. occorrerem. além <la importancia 

consig-natfa . 
Despezas dos corpos e qua:·leis : 

Pelas for1'3.gcins o forragens. 
Classes inactivas: 

Pelas otapa5 das prn<;as invali<hs e .9oldo <le 
officiaes e praças reformadas. 

Ajudas de custo : · 
Pelas que se abona<em aos otliciaes, <[UC via

j am em commissão do sen·iço. 
Fabricas: 

Pelas dietas, medic:\montos, u ten>i!i e e~~as 
dfar ins n, colonos. 

Diversa.s despez:i.s e cvcntuaes: 

P elo t1·ansporte de tropas. 
.3fi1~isterio tla agriciilt~rc1 

llluminaçí'io publica. 
Garantia de juros ás estradas de fer:o e aos 

engenhos ccntra<ls: 
Pelo que e"cad<lr ª ' decrel.ado. 

Correio garal. 
JI inisterio da fa: emla. 

.furos da divida interlla fundada: 
Pelos que occorrerem, no caso de fundar-se 

parte da divida. ftuctuante, ou de se fazerem 
operações de credito. 

Juros d:i. divid:i. inscripta antes da emissão 
das respectivas apolices : 

Pelos que forem reclamados além do alga-
rismo orça.do. · 

Emissão, s11bstituição e resgate do papel 
moed:i.: 

Pelo feitio de 11.otas . 
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Juizo dos feitos da fazenda : 
Pelo que fa!l:tr par;\ pagamento cfa porcen

tag:em d1 divida ar1·ecafacfa. 

Alfandegas, e mesas aliandegadas, recebe
dori,<s, lflOS«S de i·endas e collecl0\'Íns : 

Pelo e::.:cesso de despeza sobre o cr~dito con
cedjdo para a porce ntag-em dos empregados. 

Diiferenças do cambio : 
Pelo (1ue fàr preciso. afim de realiwr-sc ~ 

remessa de fundos para o cxterioi· e o paga
mento dos juros e a1nol'tizaç1ío dos cmprestimos 
nacionaes de 1868 e iSí\1. 

. Juros diversos, e clitos dos bilhetes · do 
thesouro: 

_Pelas impm·tanci,-.s, que fol'em precisas, além 
d;lS consigna.d~\S. 

Con11nissUes e cor1'cttl.~ens : 
Pelo qt1c pmlo1· ser ;J.ecessario. alem da 

somnrn conccdicb : 
. laro_s do emprestimo do cofre ele orphãos : 

Pelos (ille forem· rechriilidos, si a sua impor
portancia ex1:ed,;r ,; do cl·edit:o nitado. 

.Juros (los depositos d:is caixas economicas <l 
dos montes do s occor1·0 : 

Pelos (1ue foni1u <lovitlos. além do cl·edito vo
ta.do. 

Exercicios findos : 
Pelas pens<:;es, aposentadori~s •. o:·denados, 

scldo.~ e out1•os ,·enci,,ientos marcados em lei. 
Reposii;ões e •estituições : 

Paios pttgMnentos rcclama<loJs, <piando a im
port>"\nda dostes exceder à consignação. 

TABELLA-B 

CREDlTOS ESPECL~Ei;, PAR.\ OS QU.\ES O GO""O'ER-S:O 

PODEI!,.\ l'.\ZER O?EltAÇÕES DE CREDtTO 

Lei;; n. ~:~i'..S de2ã <lc A~·O.$tll lia C87J~ arr. -l~. e n. 2i 
1!0 :!O lli.l: Ontuhri) tiu :l.8i7~ ~rL :?O 

3-Iinister,'o (lo imperio 
Leis ns. 1904 e 1005 de 17 

d Outubro de 1870, n. 2348 
de 25 Agoatô de i873, art. 
2° ,paragrapho unico, n. 6-

Medição e tc.mbo das terras 
que, nos termos dos contra
tos matrimoniaes, formarn 
os pa.t1·i1nonios estallelecidos 
para Suas Altezaa as Sra.s. 
D. Izabel e D. Leopoldina 
e Silus Augustos Esposos .. 

Leis ns. 2348 de 25 de Agosto 
de f873, art. 20, paragrapl10 
unico n. 3, e 2:!34 de 25 de 
Outubro de i879. 

Construcção de um novo ma
tadouto no municipio da 
côrte .....•.•• ___ .... __ .. 

M irt isterio . da ag;·icultura 
Lei n. 1953 de i7 de Julho de 

i87i, art. 2o, § 2.o 
Prolongamento da estrada de 

ferro do Recife a S. Fran-

18:000$000 

50:000$000 

cisco, e da estrada de ferro 
da Bahia; sendo •. _._._._. 
6.755:47:3)5-33 para a i~. e 
3. 120:000.) para a 2ª ( ta
hoila n. 34 do minis te rio 
dil ag~icultura). _ .... _. _.. 9 .875!473$553 

Lei n. 2:397 de 10 de Setem-
bro Jc 1873. 

Construcção da estl'ada de 
ferro tle Porto Alegl·e a 
Uruguayana (tabella n. 35) 4.328:452$850 

Lei n. 2450 ele 24 de Seteru.-
bi·o de 1873 . 

Garántia de juros, não excc
de1~tcs de 7°/0, às compa
nhms, "(UO constroem ou 
conslruirem vias ferreas 
(tabella n. 36) ... _ .. __ .. _ _ 5.971 :313$490 

Lei n. 2ô30 de 22 de Seto1n-
bro de 1875 . 

Obt·as para o abaseecimento 
d'agtut :i capital do Imperio 
(tabelb. n. 3i)............ 280: 000$000 

Lei n. 21370 de 20 de Outubro 
de i 875, art. 18. 

Prolongmnento da estrada de 
fer1·0 D. Pedro II (tabella 
n. 38) ... _ ..•.•........ - . 4.800:000$000 

llíinisterio 11(1. fa:::;entfa 

Leis n. i8:37 de 27 de Setem
bro de 1870, artigo unico, 
e n. 2348 de 25 de Agosto 
187:3, art. 7Q, paragrapho 
unico, n. 4. 

Fabrico de moed,\s de nikel e 
de bro.nze. . . . . . • . . . . • . • . 20: 000$000 

Lei n. 2348 de 25 de Agosto 
de 1873, art. 11, § 5°. n. 2. 
Premio, não excedente de 
50$ por tonelada, aos na
vios que se construirem no 
Imperio ••. _ •....•.... - _. 50:000$000 
Find::i. a leitura, o Sr. presidente do conselho 

toma lagar á. ClS•]Uerda do Sr. pt·esidente e lê 
o rela.torio do ministerio dos negocios da fa
zeAda. 

Em seguida o Sr. presidente do conselho re
tira-se cotn as formalidades do estylo. 

E' introduúdo no salão pelos Sr.>. 30 e 4° se
cretarios, com as mesmas formalidades, o Sr. 
ministro de estrangeiros, que procede :i. leitura. 
do seu relatorio, e em seguida retira-se com 
as fo1•malidades do estylo. 

O Sa. PREsIDENTE :-Tem apalavra. o Sr. 
Lima Duarte. 

O Sr. Lhu.a Du.a.r-te: -Sr. presi
dente, g:overnisLa, como sou, votei, não obstan~ 
te, a favor da urgencia pedida pelo illustre 
deputado por S. Paulo. porque entendo que ne
gocios desta. natureza., logo q u1 sã.o trazidos a 
debate, devem ser postos a luz do dia. (Apoia
dos.) 
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A maioria da Ct\!'111r:i dos dnp1.ttndos reuniu-se 
para tl'at..'lt' dos 111 cios de con~•),;·uit--se com 111,\is 
fucili<hclo ' ' pass'1.gc:i1 <hs l e is animas, e depois 
tra.t:1.t·-se d~ o t1t1·os [INjedos rchlivos às idúas 
con.:c;igna.<i:1s n_?_progr~i:nn1:\ d~' 9overnr). . 

:NcS3a :cunrno, 'l"º naifa Lmu:. <le o!fl~w l <' 
que er,1 apeaas p ·1 r:uuenle famil i:ir {muihs 
apoiado.<). n:t ·t1ua l se ucha v:\111 e1l,gans dos nu
hres '"ini~lt'os, <folibernu-~e que ~~ri11 bom on
Le n1!c!'1uo-rnJs COlll os no~:;;o~ mni.:;-os cb d issi
dc ncia, a vet· si era pos-; i ,·cl Ul!l a cc·ôrrlu p:n·a. 
le,·r.r .--.. c :;0i t-O as idêa.:s tlue tinhatuos &ro 
vist.:i.. 

O Sn. j. P.ei<100:-Foi 1,;·opostu de V. Ex., 
liltC ••mi to o uonrn . (A11viml~$.) 

O Sn .. L DlA .Du.\1n;::-Xe;sb s cono\i çüe:; uo 
meO'.l-~e 111uv: commiss'io, el.• <1ual fü; JMr tc e 
mais cinco distincbs collog.1s. · 

O 1.le.-:0.; ... , Jc ver unida n. fi.tniii~t lii1c1·::l fe;-: 
com <Jl\e eu eon ·, id::sse Í ;ame<liatc":'cnte fl '>S 

nossos :•1üigos d is$iclcntes, 1l'1e crmsi1lero tão 
holls l ibera<!,; COlllo •j'-tn1'1ucr de uó~, ( · .. ,aitoo; 
apofa<lv<'.l P"'r~ lt lllii. r•:nn i:;:u em H;Js~ ca,;:i. 

Ahi t·eunido>, dis.~c-ll1es a miss:W 1\:1 ,1ue 
n1e ~\.Ch;1va. 01\\~: 1 r .. •agarlo t pedinc].J-llt-es ' t tt <! :tp re
seuLi.\.S8e.u1 ;..1.~ s1,t<.\~ ld~ ~\.:s ~lfirt-i. <le yor si ~1·:1. i--;il)s

sivel <.:lH!g·ar n 1un :ici:ôr,:o. 
De fci t1), :\ illust1·e dissidench apresent;m 

lls suns ide'ª"• <1ue p:~reccr:uu ncei taw:is,; com
missão, e t:io aceitaveis er.:it:l <1ue :i cni·t:• üo 
nobre pt·esidente do conselho ded:u•:t que elbs 
n ão são alheias ao sea pl'Oz1•au1Ju:., tllut•l ass im 
que est:io consign:iilas,a. maior ]l tLr te dellas, nos 
relatot·ios dos honra.dos ministros (cipoia1/,os e 
apar tes), mas c1ue primei ··a.mcnt.: cumpr ia ao 
goyerno tt·a. t:i.t da pass;igem d\\S leis (l.llnnas 
para depois tratar-se de sua realir.ação _ 
(Apoiados e O.JJartes.) 

A cart:> do homado presidente do con
selho é tão honrosa para a 1110.ioria cou10 pat·.i. a 
illustre di~sidenci a. (Apoiaclos.) O nobl'e pl"e 
sidente tl·J cous!llho aceita. as ideias da i1111stre 
dissidencia, apona.s di~ quo devemos .primei
ra.mente t.rMru· rle obter ns leis annuas, e c1ue 
depois ::i.s o rltras idéas em qn:i.lquer dos orça.
mentas podera ser d iscutid.:1s e apresentadas 
ta.nto mais quanto jã constam do3 reli.torios de 
ca.d:i. um dos oobres ministros . (.-lpoiados.) 

Recebid:J. :i. c:irta p@r intClrmedio do m eu 11on
rado :Lmigo o Sr. ministro ela guerra, apr~· 

· sentei-a. â. illustre dissidencia. cm nossa. casa, no 
dia ele hontem ; ahi então os honrados membros 
entenderam que, visto não se poderem real izar 
e1183JS idéa.s na. p•esente sessão, nã.O podiam 
prestar o aeu apoio ao governo. 

Foi isto o que se pMsou e que trago ao co
nhecimento da camara, desejando que não me 
tenha. escapado q ua lquer circumsta.ncia ·qu e 
possa. de qualquer modo desairar li.OS meus 
nobres amigos. 

Era. o que tinha a. dizer . 

VozES : - Muito. bem ; muito bem. 

O Sr. Candido de Oliveira co
meça, lembrando i camal'a que por inicia.tiva do 
senado foi nomeada. uma. commissão mixta. para. 
rever o regulamento organizado pelo governo 
par.:i. a e:s:ecução d& lei de 9 de Ja.neiro e apre-

senl:\l' os r eloriues e 1noelificaçi"íe~ q•te :. o:s:po
ricncia tenha aco11sc li1ado. 

lfa mais de <lori s u1czc~ :•pi•eseuton olh um 
prl\;edo ·p t•e cc1l i•lo rle 11, 11 rel:ito l'io. cm ' JLIC <H 

pu~!J:l. us ,;11as id.-j:i; e pedia 'J ue " discttss5o 
""' iuiciasse no s-Ju:1clo . G•:n 1J::eito. fot eUc 
pos~o na O!"ll~~ln df) rli~, n1[l..S lr)g"O rcti1~-ido., ]J:tr:l. 
da.L' log-ar a. (li~cus.s.:io:-; tuono.rs i111po:·Lu.11tc:;, co1uo 
Ul.t\Lti.cnlas c1tncl~u1d0:-1 e ou t :~:.~s . 

J~nt1•e outros p1lnt;•s d u imij0ct is. 'JUe olJri
gava-o a Ler !?l'e re ;·eHf!ia ll~ L d is 1;11s-;.~0 1 ~v;l :C
s.1.bi:i. ~ p:\rtt) rolaliv~L ti cL: iç;t,, :nnn:cipa.l, p<>t"
•pto pelei. loi ele \l 1[1) .lan():rv ~cm cll:i ele eff<i
c.L•l·tr-se n0 tl i;\.1" •lC .htli10 <jUC i ::f•J pr úxi11ui ~e 
ac h:i . 

O pmjecLo úa conn1issfü> ;iltem pt•<Jfu nda
n1ente a-; rcgt~·1.s e ni;r 111as pcr~Lnt\! cs')a lei, e., 
lllltL·ctnnt~> .. a p ezai.· d:\ ill):l vunt.t.de que c1up 1~e

i;.:'JU ,1. c · :aUHliS:iê!'.)'! )1;10 ~e ~\.cha. !>llu aÍJl ka. CVIl

\'Cl'i. ielo e111 lei. 
Enten<!c '1110 :1 <Jlci~ :i<> 1: 1uni~ i •'"l · niro póde 

sr:1· fei ta pela lei J e D <l•> .bnoi t·v soh pen" de 
anarcl:is:Lr-se o paiz. 

O rc<:a~•'> •inr: .-~,;~::i. é o <1•1e p~ovõn "- r:om111is
~fio, ::1lLar-so ~\ olotc~~H/1 mu11 ?.c1p:tl t11na. v ez {1nc o 
pa d Ltrten Lo se COilf•)ne.;_,:.L das Llt:CC!5sidad\!S ~ ·le 
1>l 1J•1ifi~:l.r a11uella lei. 

,\ssim o 0 1·:1, l .. 1t• d<i ,, sce< v•HO '~º projetJto e 
pod cl'ia l'esp,JUdcr no illustre <lc:put:ulo p~lo 5• 
ct i:>tricto di; ;'Ili uns, 11~rubrando n::;. lü:. q11a urn 
dos gt•nnde;i: dHfeitos rla mes••t<i lei é :i. eter 11isa
çii:•) \\:is ()leiçües manicipa.es. 

Nenhuma ca.rn:(m 'erá eleit:i. l ogo no 10 es
crutínio e, conver tido o prnjecto em lei, irà e lla. 
:i.proveit..w as elei~~>es 1n1micip:•es na. sua cln
bora~~lo . 

Ha ape11ns no projecto u m defeito quo a com
mis;;ii'.o p1·ocu1·on postcrio~1 nente corrigi!-, l inü
tando o <1uia.1nento d:1 eleiçiío, não só pa ra ql.le 
se niío deixe no gtJverno o dir eito de marcar a. 
elc içilo pa.ra. qu>\ndo lhe approuver, coino p:o1·a 
que possa t.cr exccLLção o que fõr ra7.oavel da. 
lei .re 9 de .fone iro. 

P arece-lhe •1•.rn, ndi;m,lo- se a elei~.ão para o 
dia i de .Julh·'J de 188:3, as modificaçõos e 
r etoques d:~ lei jâ. poc!cr'il'.o estar ~ei tos, nssim 
como t.erào des:1.pp:\reettlo as suas mcongr Llen
cias. 

Assim manda à mesa 1tm substitutivo a.o pro
j ecto. 

Com elle não se pro•oga o qua.Ll'ienniJ das 
c:i.m.,.ras actuacs. porq ue ellas não têrn IJ.inda 
quatriennío vencido. 

Não ha. uma prorogação in constitucion a.l das. 
funcções de vereadores ; o que h:l. é prorogação 
<le urn a.nno dentro do q ua t:t- iennio. 

Qo.o.nto á necessidade do adia men to, todos 
devem estar convcnc.idos de q ue a lei de 9 d& 
Janeiro nesta parte é inexequível. 

Na su:s. provincia quat ro ou cinco eleições. 
parcfo.es tiverall'.l logar em municípios novos. 
Os escrutinioa tiveram. de r<õpetir--se. 

Além do defeito de mandar os candida tos á. 
2'> escr11tinio, são precisos dous e tres turnos 
de eleições e muitas vezes quatro para· se eom-
plet".!'" ª camara, quando, entre t.a.nto, õ preciso 
recluzir o periodo do. eleição, e, por tanto, o doe. 
sobresaltos e das lutas locaes com seu cortej o. 
de vicios e abusos. 
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Enlc !1de o on<lor 'l''e é precioso m ot!ifie:u· 
nesli p:wlc o systen:a eloito~al, se11~ co111 isto 
se clc.sfazcr a grnmlwsa obra da lei de D 1!0 
.f:inci1·0. 

E' dever do p~\i•la.wcnto~ i\O <'Olll1\i.rio , ~~·[>•)r
foiçciar l''"'" \"ez csl:t l~L que é o tt·iu111 pho <la 
demo .. ·.r~u;Ía no nosso pai:1.. 

~\o ;.\\1lo\1nc11tv .. Lt ekição nn1ní,~ip : 1l rtC C'rc
sc.~nt;i o. 1t ~·1) ;11ll;1:nenL;J ~ u dü ;llbt\Htünto, f[UC 
cknl ser foilo :nuiu:<l111~nt0 C!!i ~Ncmui·v, p.:1·.i 
utt1 rn:''" Ch\ •1tlO j."~ 0:5l.eja vobd,\ poi· aHih~\g .•\S. 

l~am;irns :i rcl'or.na, <]UC a L:i t!·J O de hucmi 
roch1ua . 

Von:s:- :J Sr. C~ndiclo de Ofü-ci1·a foliou 
contrn. 

O Sn. Pin;~nmxn: <ler.iara. (!"º n:to pódc 
co11sidcrnr o <lise111·so do ::i1'. G:m<liclo do n1i,·ci
J'a conl.r· :irio >\O in•qi•'·~to, pois opw :tpc 11 ;1s t:·:it<iu 
de mcllH)l' .1l-o por uma e111c1l<ln sub:;tit11tin1. 

G SR. ZJ .. ~rA :-0 orarlor pediu n. p~hY~:t 
co11 Ll':l,C n~ dise•is>õcs nó'io podem começar senão 
po:· i1i!JH1g·n:i;;ão . 

0 $1,. Go;iEs DE 0As'rno:-;\ i11lerpclb~ão é 
authcnti!'a, 1losdn 11•1e o oi·arl<Jl' pediu n p,111\vr:-. 
COllll'I\ . 

O Sr.t. PnE>IDE"n; 1·oil·~•'-t as obserra\'õos 
foi t:1s. (r>'óC.l!»!-Se a}'a,-t ,•s.) , 

l>a-senYol \·e c•) n~idei'o\\ÜOj~ p~·o\·:u1Jo os dll
fcíLtlS t1ue o~isLC ia nostc pon10. e os :l-b11sos 
\i ue ficH1:s ,.,)~nltaHt. C::>f>C j":t.ni.111 r1nc o cor1w lc
frL.::bLi'.·o liYt~C rnuit~l :~ s :.~ ri-1 Ci l:l. ft11C:;t:io de .

1 

O ~r. I~·•l:t.cio :lí:.1.::r!:.i"il.~: - Corn .. 
1·,,f ,ri:1u .'~lcitm·al; po1·r,11c cs!" r;::'ora~· · uãn _s~ p;·.;>l.1cndo :i anck.·dti'lc com <11;c :~ _calll:<r.:. 11\!~cj:i. 
rt...\tht:t. ~, • 1 11cnt0 :1 1lc O de .~au ~·1 :·t1 : e prcclS'> <1u \·u· o JMbrc rlcpul:~-lo pelo H1L> d·· .J : ~ nc~r.l, 
:Lc.-0 :1lpanh~\r C:!>t:L l~i ~til s:~·\ C.t~1·u c;:l.o e cstn- Hl;~s :.:a :-.lab.> •i !I C p:J ~ p:.mr.~:i te1upo O(-.c apa.rci a 
d.d-a cnd;\ ·.-cz ync cll:t Si).)" c xc .·at:id:t. p:lr:. L:·iiJl:na, ~in :o 1nais 1111c, tan tn ou IU<ÜS du (1uc 
:~ ~:si ;u ~ :! t·u11:t e t;- ;.!i.' t·~Ll::i.lH!':tHc 11>tlos 0$ scn; os. i111Hls i lluslrc::; Cüllc.~.~'<ts ~ (Icscjo ou,pi1· o nobi·o 
'lcf ·!!.(' >o ! :~n !1a :., e ~·t1mc . ih\l- •:s . i.!cpttt:1:J,, c'i;.·br,"?.:.J1•0 a~~ tuttp lo Jo debate. Antes 

S<i a..;úm 5Ctá beill O:\ecn l:1d·) •) p~ns~1nculo 1.lú tr.:\!O, !1'J:'U1 lt~ ;1 r. Ex .~ s~. p:·esl, lent0~ itlt(! 

tlo.!t>::_i5L\.iot·. . , . ()a •!i~l" '"'lc "'' s:1:1 opi1Ü:'io na in~crprcL::l>ão <lo 
.t:.. st11. Ht">:- t.;1nto. cc: .. •J r..c "1nc a. 1.·:-:1n:'l.1·a ac<H- retr1mcnto. 

tn r :'L .0 11 • :ii\lf P<' t1l ~ 1· · w1i;1 ] 11,~n l .-i d~1 ···lci(::io t:.l.tt- ~\. 1 n.· cuil~ :\ co 1 1 ~ t.a11 tc nü:o; tr~lJ:i.lhos. tlc::;ta c~:.-
ni,..ip 1l~ r.i:n·~·~1wh-~c-tht~ H1

.: p:·a;:'1 . f:d ill. e rlc l1l:.lr.l"'t0 1u sido c: 1:1H!Ç•~1· :ts .rL,~n.~ .. ~1ics pelo ura .. 
C.~i':~~;at• o ;~U.-= l :t !l:lúfi. lt } clcitn1•:ii p;tr.i O m.C~ Cal f\nr <jl.H! SI,,; Ol'Jf-,liO ~i .n p:•1 ijc · ·t~.1 . Qua1idu c:·~t.!t} ÜS 
nuc a. i·c:(Jrrn:t c.;t~·f:'. L·r!it:1. onp'):'.~ it"·:1o . e dir~.:;i•.k1s 2clo nolJ;·c p1·esidcnta 110 

- E_' lid,1, "pobd:: ~ cnlr~ ern rlio~uss:to com o c~1:1.'df~,, , 1_c::1'J1' >··: .. 'ic _'l;Lw.' _' J','"~<l ·:, ~:iti·:1·:a J°'.'1 
p~ ·t)J1!'~ t1.J ;t ~0~~u~1lc d1~c1.1 SSalO 1111.i.1.in ·,,, }HOJOdv t~ ···: t.x . o Jlu)tO 

"' p1·..:::::11·lwnl~ d•.i <.:unsclhu <1ucr~;\ lnliar :l Í.lYOlº ~ 
E111·: ;Hl1r ~t~ ·~·~i.i!uU1·n ,1,, p1·vJ:ccv n. 12.S r.lc pctlin it <pwl•.Jlte1· ,-oiup~uhct l'~1 1 ~c o;ip:1.ú çfüJ 

1r~8e p:t\'a h\ :Sct·r:,· c~·-so con tr.:t! ~füu (1ú ~. Ex. r'oLlcr 
f:tlla:· a fa \'Ol'. 

_\ :>5«'J>1i1!.;,, ~c.:•:11 l'CS'•h·~: 

.:\ :-! . l." .\ c},)it;:1·J lb~ 1·:\11::\r;·, :.;; 1 n1111l·~ ip:'IS'S 
•.• i[H .. j:1i 1.~s .!o p:ll., rp10 n arL :?;),b. Jf! i n :~IJ·l~> 
•!1: ·l .! · .!;.n ··i1"1.1 ti·:- ! K-~1 1n;1ll'.la JHOl'Crler cu1 
Lu·! 1 <• ! 1u1 .. ·:· i · 1 \:~1\ 1 .. 1c..h1lh~' ~h ç;,rrc~nt~ :l\\no, 
fi ,.,, :i·.:us i'·~1·i<la p~ra o pri11:c:r;i il i:! util 1.lc .!ulho 
~l! .1 ~ ·..;L· ··! " "·~·:o1 a 1 l a ~\ corr~t· tJ t1nalricnnio 'lo di:t 
' . • . • .1 11 M l1'11 suL:;;i~ ;i:tCnlC. 

F i1·.1 l • m lw :u l ":-.nsforicb pal'ft o p rim1,fro di ~1 
lll il <!e :::01c111\Jrn Ir~ 188:~ :i primcirn 1·crisfio dr, 
alis la111ento ~úra.I dos cbito~c• u11' lodo <} lni
p c r i..,, :< 'i un.l o n.rt. 8 • da citad:\ 11;l 111n.n
<l.t proc-\'dcr no dia. i <lc Scl~muro do cor ron tc 
:inno. 

;\ r'. 2. o Ficn.iu 1•cvog-.~das as disposiçvci em 
contrario. 

Cawlido d~ Olfoefra.-l';·isco Pa>'<ti=o. 
F, Béli,-ai-io . - . .:1. "1. ela Suii:a Oai·
witho. 

O Srt. lLDEFo;-;so DE ArtAtiJO requer proro
gaçi.io por mais un1:i. hora para q_uc eontinue a 
discussão deste prBjecto. 

E' approY:\do o requerimen to. 

O Srt. PllE.~ll.l~:-<TE pede aos <lh·ci•sos or:i.doros 
inscriptos que dccl:trein os que falla111 conlra e 
a f:wor. para <iue se possa dar a altornath·a 
<le que trat..'\ o regimento. 

Feita a inscririção, di a palarn1. ao_ Sr. Igna-
cio :\Iartius. · 

O Sn. F. BP.L1s.ut10 observa que peb in
scripçã.o deve fallar em primairo logar. 

U S1t. Ar-.i:uxso C~LS1) Ju:-;1on : - AdJuit·a q He 

se sujcii~s~o;n ~i cxigou ·~i~i do pr~si<lcnto <lo 
conselho. 

O Sn. Ir.:o:.\CW 2\L\n.nx~ : -- Scmp t·c <1\C s11-
j0it~i c0111 t'l';\zcr a cll .1 s, o nu:ir:. '"º chi rn:il; 
sômcnlc clro .-.<1is que S. ~x. hrn•lll-SC gl)
\"C rll(I foi •1:1e fkamos cm cfo~aecoi :'<lo, a n1eu 
[>07.:ll'. 

() núli~c dcpnL(l(lo que me prccc<lca 11n tri
huna rlcr.hrott f;•nncam•~lUe 'lll'~ li alta pcdirlo ti 
pafan·:i Mn~t"il , "do focto fallou contra. E' a 
intel'prcta~li.o 'tntbentie:t; pm·tanto, V. Ex. lli'io 
podi.'\ conlrarial -a. 

O Sr, . P ru :srn:o:xTE : - );;io ou \"i a <lecl:i.-
1·ação. 

O SR. Z.1:u :-Como o S,·. C:mdido<lc Oli
vcÍl':\ dizom ser o chefe da maiori•t .. o SL·. prc
sidente não comprencnde c1ue ellc fallc contra o 
projccto . 

O Sn. Pa'ES'.D:E:-."'!'.ll : - Nilo ouyi :i. decb
rn~.l'io. 

P elo dcscm·olvimento do seu discurso, o 
nollre <!cpulado por Minns mostrou npenas o 
desej o de melhorar o p rojecto em discu~são, 
offcrccendo 111u ~ubsti tutfro ; :i.ló111 di~:;;o foi o 
u.ui~o :< pc<lir :1. p:i.hwrn, por.1uc todos o> l'll:tis 
orador'ls foram iuscriptos depois (apoiodo.<); 
mas, si o nobre clGputado r~chma contp o 
minn:i. deliberação, não tem mais do quo do
sistir da pab.vr:i., porquo cu a. darei 80 Sr. Bo-
l isario, que está inscripto :i. faror. 
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O Sn. lGX.\CIO ~l.m-r1xs :-Agora j'i V. Ex. , çiio d.1 eommiss[o mixta; foram nomea.dos illus
mo couce<leu a 1d:wr<'; estou "" li-1b1lno., e ; Ires scno1<lo re> e illast1·os deput1dos, de ambos 
:icre<lito. ' l"' o nob1·0 dop11L,ulo pcl,, !tio de : os p <trtido<, pa1·:i eS,$.~ contmi~.;ii:o, r11w ji ;tprc
dc J:LnCtL'O u:t<l so cont1·aria que cu o p:c-1 sentou pat·tc do sett t1•:1i)alho (a11(o·ta.;): n:io 
ced:i. , sei se o ilh1;tre presiclonte •lo sen~do retiron o 

ComcçMetU :is cliscussücs [>Ol' impagnação, 1 projccto d<t tfücu,>:lo; nãn sei nem r1nc:·o sa bei· 
C do !·0g·i1ncnto e dos cstyl-1s; e niuit<t~ ,·czes si_ ellc fo.z ho:;tUfrh\d1.: no go,~el'nD. lfü\S !'r:lcva. 
<Jtmndo nffo ha ncahum :lopntatlo inscripto ponr!crar 'Flº o noln·e p~csidentc ;ln senado _,,.-a. 
par;1 falbr con1L':1, p:Ha s~tist."zer-sc cst:t <li~- rantit1 cpte o go\'el'no nb tem tido o mcnol' 
po:-;içfh do 1·egimt:!ulo,qllaltp1cI." rleput:tdo po:1c ~L int~re~~c 'L i·c~p.)ito cle~te proje~~tn: nftri te\11 
P<•la·:r:i nossa sentido, cmlJot·a de f ::do nada m:inifeslado rlesüjo de qnc cntr'! ollc nJ. ordem 
tenha :i oppor contr.1 o pl'ojccto. do dia; portanto, n consur:c 'l"º ll nob ·e depu-

T<!:u-sc pt••1tic:ido sc11'prc pm· este inoclr). e tado qu~r 'õizct· no nobrn prcsi<lent~ <lo senado. 
:issioi1 1&111 calcndi<lo o reg-i111onto muito5 pt·c- v:ü t•cc,1h.fr sobl'e o govern11. (Apoiarlos .) E' 
sidcntcs desta c:•s~; e é força Ü17.Ct' 11uc sem preciso que o nobre deputado ,lemon>l.1·0 <1ue o 
o me" apoio e nem o dos meus colleg"s rb entfi~ go\·e1·110 tem m5nífest~do ~o monos deõejos rle 
opposição libernl. que este projccw entre em <lisrn~~ii.o . 

O Sii. F. HELISARto :- Estou ouvinclo-o com O Sit. C .\XD!DO Dl!l ÚL!VEm.~ di um aparte. 
muito prazer. O Sa. lGXAClO l\f.rnm;s; - A fa1b do 

O Sr,. fox.1c10 ?.L11tTrxs: - .Já tive occasiito, throno chaaia n attcnçuo para pi·ojcctos '"!ªºo 
Sl'. p1'csidcntc, de iuauifestar a minha opinião g:ivcrno nM c11\0c', pot·que o go\·erno d~cb.rou, 
sobra este pro.i~cto. o contintio n s11sl~nt~ki..O como o nobi·e dcput.ad;J niuda hoje viu da c,•l'b 
discnr.so do nobre deputado q:1c me pl'eceden cfo nobi•e p1·<J~idenlc do consolhn, qu~ não lhe 
om nndl\ :ilter:i o 111911 juízo, antes mais me con- rcst1 uuviJ;i. de que nem ao menos po<lcl'i con
,·cnco da u~cessid:tde de 11üo sm· aceito o Jll'O- seguir as leis •mnuas ncstn. sessão. (CJ"u;am
jecto como se acho. i·cdigido ; e t"nlo o nobre se niitilos ava~t~s e o S1·. p;·eside;ile 1·ccla;;w 
deputado 1·cconhece que ello não póde ser a- a1tc1içr70.) 
cei.Lo c1ne a.presenton urn subst itutivo. Nnnc:l os nos>os trub;1lhos cstireram tão 

o Sa. F. BELl8.\lUO :- A iclóa e li mC$ma. 

O Sr,. lGNAClO :!\Lmrrxs: - J,í aktuna cousa 
:ücancei : o pr:iJec to não desii;m:11·1 di:' ; esta 
rlcsignaçfio fie:i.v" não s@i a quem; cntret~.nto, o 
nob1·e deputado dolermina a~o1·::i. o praY.o ; mas 
nfo coiuprchcndo. Sr. presidente, •]UO o nolre 
dcpntado, que foz parte da camara passa!hi, s~ja 
o primo1t:o n vir reclamai• contr:t a lei , 
que é o. g-lori:i d:tC[•Ieltci cam ira (apei·tc>). de 
um:c lei que. na parle 1·cfercnrn :is camaras 
manicipacs, n~o f,Ji ainrln. oxccntada. 

O Sa. lt.1.·rrsnox1. :-.-\ cxpm·icnci:i. est:'t foil;:i 
pcb. eleição rlo assemul~as provínr.iacs ; o sys
tcma ó o mesmo • 

O S<t. !Gx.1.c10 "L1.nnxs: - Eu falia cl:t olei
~ão municipal. A elei"'lo foit:i. em um ou dous 
municipio~ n1io constitue e:<::.ecnção plena •h 
lei, e só pôde constituir cxprlriencia a eleição 
foi t:i. em todo o Im perio. 

Concordo com o nobre deputado que a lei do 
9 <le .la.neiro precise de retoques. mas insisto 
na observação foitJ. : porque o. camara não a
ceita o projecto apreser.tado pela commissão 
mixta? 

O Sr. lwEFo:;:so DE An..u;JO:-A emenda é 
da. com missão mixta. 

O Sn. foN.1.010 1'1hRnxs:- O nobredeputi.tlo 
vai além dos desejos dá commissão; não se 
contenta com o projecto upresentado na parte 
attinenl~ a eleição municipal, refere-se lam
bem iis qualificações. 

O Sn. CA:-.JDIDO n1: OLIVEIRA:- E' logico. 

O Sn. fo:-;~cro M.\RTI:-.Js: - E' log-ico, diz o 
nobre doput.'\do; ma.s que relaçito tem uma 
cous:t com outr.o '? (Apai·~s.) 

Desde os primeiros dias da Mss5o passada 
que no senado partia o convite par:1 a nome().-

:i.ti·:i.z,1dos como :i.got-:i. ; estamos na 2' sessão e 
<tpen>ls O$Lnmos discutindo o 3• roiniste1·io ; 
110 se11ado a.inda não se começou n. discttLir o 
oi·ç;,\rncnto de nonhua1. (Cn~::am-,<c ;;mitos 
apartes e o Si·. j);~esid1'nle >·e!;lru;uc attenç/ío.) 

Si o governo ,111izesso :i. pa.ssa.geui<lo pt·ojccto 
que o nobro doptll11do impugnon, b:1stav;1 C[lle 
rlis<o mosL·r.sao desejos p:mi o $r. presidente 

. do sena.do o plir Cill discttssão : e bnlo isto ti 
ycrdade qur: o g:overno não contr.stm1 esl;c <!~
ela.ração do presidente do scn,,..Jo. (A!ia;·t,u.) 

?'lü:o sei, Sr. prcsidcutc, si p~lo regimento é 
pet·mittido mand.i:--sc nm snb~lit1ü i 1·0 0111 2~ 
discussão; m:is V. E:>:. aceito11 o s11bstilntirn 
do nobre àeputado, e cu quero tambem aprcsen- • 
t3r um. 

N•1o e meu esse subsLitutivo, mas creio <Jll'l é 
mais perfeito e quo com mo.is f•.cilifadc del'er,i. 
pass::i.r, do que o tlo 11obre deputado. 

Vou apresentar como substitutivo o projecto.da 
comwissiio mi;.::~a. que trata só d'l. parte rehtm:; 
a eleição municipal. 

Si o nobre deputado julgo. que ha. tempo suf
ficiente para fazer pass~r o sou substitutivo, 
com muito mais faciliàade poderi passar este, 
que jâ. é de com~inaçl!o de ambos os partidl)S e 
de ambas as c<lsas do parlamento, e C[Ue tro.t.a só 
de urna mataria, que<} a eleição mnnicipal. 

Otfereço, pois, como substitutivo a.o projecto, o 
de n. í2 deste anno. 

Vem ft mes:i. o p~oj ecto n. 72, do ~orrente 
o.uno. 

O SR. P1u:sm:e:sTE nomêa os Srs. 3• e 4° se
cretarias pa.l'a receberem o Sr. ministro da 
guerra, quo vem lor o seu relatorio. 

E' introduzido na sala com as formalidades 
do estylo o pt•ocede e< leituro.. 

O Sr. ministro retira-se com as mesmas for
malidades. 
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E' introlluzido no salão pelos Srs. 3° e 4° se- 1 mas S. Ei::. devia notar que o substitutivo do 
cretarios culll "ª m~srnas frn·malíd:ides, o Sr. 1 illnstrado depul:i.<lo pelo 2° districto da minha 
miui;;Lt·o :i.. justiç,1, que pwcoJ<; :i. leilur:i. do 1 pc~vincir.,é '.luc 1tão .tem absolubrncntc rd.ição 
seu rel:'ltorio, e após ella retira-se com as 

1 

com a u:rntcrrn en1 discussão (apai·tcs\ por•tue 
rocsm~s forma!id:i.Jcs. o honrado dep>1tado aprescnt.a um substitutivo 

o SR. R.~TtSBO~A (pela o;·clem) NllUCr 0 en- ::i.t~ .soiml _ qllalificações, de que o projecto pri-
1 d j' - ( R l - IJ nnt1\'0 na.O t:•:cta. 

dc~rramen ° ~ 'iscussao · -iec (li>iaç~e~ O meu substüutivo, porém, é o p1·ojecto dt'. 
ivc;-sos apai· es-) eommissão mixt:L da camara. e do sena.do, e tem 
Posto :1 votos o requerimento,é appro\':\do. toda a relação com a mate1·i:i. em discnss"-o. 
Procede-se ri. votação do p1•ojeclo. (Apoiados e apartes.) 

T~lll t:ml:.i; relação com o projeclo em discus
srto qu<l, desig-nando n com1nissão di:i. cm que 
devem ter logar a$ eleiçifos rnunicipaes, esta
belece m edidas para se procedei· a ess:i. aleição. 
(A.partes). O ;;ubslilutivo por ruim npre,enta.do 
é o resultado do t1·abalho de uma commissão 
mixta dest~ c.trnarti e do senauo; o substitutivo 
do honritdo depu lado pelo 2• districlo nio t<!m 
J•elação nenhuma com a mate1·Í;\ em clisr,ussão. 

O Sr. Duque-J<:::::scrada Tei
~eira (pela ordem):- Sr. prr·sidcnte. c1·cio 
que V. E.x. não prestou tofa a att~nção ao theor 
do substitutivo. 

Acha V. Ex. que olle 6 de llt\tureza t:i.I que o 
torna aceitavel, i l"isla do projecto primi tivo? 
(Apuiado~.) 

O projecto primitiYO r:í um ~imples adiamento, 
e o out1·0 iuiporta em uma refo"ma da lei elei
toral. (J.po'ados.) 

Tenho serias duvid:i.s sobre a procedencia da 
aceitn.ç.ão deste projecto. (A.,i:oiados.) Sfo escr11-
pnlos quo exponho :\ cam~ra, e par~ os cluaes 
chaino :\ attenv:1o Llclh e d:\ mesa. DecHlmn 
como entenderem :.í. face da lei e do regimento. 

O Sa. Pru;:sroE:>TE dechr;i (iue jd. submotteu 
o sui.>~tüutirn M apoi:.niento, e que n:\ voW.çõ:o 
a cõ<mam decidirá <i deve ou não fazer parte 
do projccto pi·imítivo. 

O Sr. ~.Iatta, :\.[achado (t• se
cretario. 1>elri ordem):- Ape7.a1• de le1· sido 
apoi"d'1 o >Ubsti\utirn apresenl,v\() pelo ~r. lg-
nacio )farlÍM, as obserYi'<<;Õcs foitas pelo illus
tre deputado pelo Rio de hneiro, o Sr. Duq11e
Estr .. da Teixeir,\, n:io dcix:u11 de ser proce
dentes e muito judicios;1s. (.tpoirr.dos.) 

A p:·in:eira. dilficulfbde em rJ.!le se v:ti ver 
a me-;a 'iue aceitou, ú 'l"c~·da<lc, e p1·opoz o 
apoi:iwent·i deste sul>stit1itivo, é sobre n ;-ot.ação 

• do~ seus artigos. (A.poiwlos.} 
lilz Sn. Dit?!:TAOO:- \'otl<-se artigo por ar

tigo. 
O Srt .. :\LvrT.\ :ILtcruno:- Como proce;l.er-se 

â '\."(J\.:'\'i'io? O su11stitulim não YCroa ~obre a 
mesma m:1toria d~ pr,1Jecto, e inteir:uuentc 
differar<Le. ( A.1loiados e apartes.) 

Vot.:t-s~ artigo por artigo, poróm :i. matel'ia. 
é ião di1forente que nesta votação ê nessosario 
que a casa tome uma deliberação sobre o modo 
pelo qual deve ser feita. (Apoiados.) 

Eu, si thesse de sujeitar algum ah-itre ao 
nobre deputa.do que apresentou o substituti\"o, 
visto qne acamara ja o apoiou, seria a rotir:i.da 
do mesl!lo. ~ assim procederia o nobre collega 
de conformidade com os esLy los, Q o.ão poria a 
carnara e a mesa na difficuldade de \•Otar en
globadamente artigos inteiramenle di!forentes, 
como os do projecto e os do sub~titutivo. 
(Apoiados.) 

O Sr. Ign.acio Ma1~tins~ - SI.'. 
presidente, nàA;J deixo de estranhar as obser
vações feit:as pela meu honl"ado ;i.mígo deputado 
por minha provincia. 

S. Ex. destaca dos dous substitutivos só
mente o meu para dirigir-lhe suas censuras, 

u~1 SR. D:EPUTADO: -Tem o ;i.diamento da 
eleição. 

O Sn. loN,1.Cio ilhRT!NS: - O meu lambem 
tem. O bourado de pulado rctlicta e veri que 
ahi marca-se o primeiro dia util de Outiibro 
pai·a se proceder ás eleições em todo o lmperio. 

o Sn. PR!SCO PARAISO: - Mas contóm uma 
alavião do medidas, 

O SR. !G~uc10 MARTINS:- Eu compi·chendo 
o que o nobre deputndo quer e os membros da 
maioi"i:L SS. EE~. (1ue1·em evitar a i•cspoN.
sabilidade d6 \"atar contra aquillo q u<l ~ com-
111iss :o mixt:i. est:>belece; 111tis dessa i•esponsa
bilidn<le nilo p~dem fügir. V. E~. <leve i·ccor
dar-se de que qu:i.ndo fo.llei disse que entrava 
em duvid:L si n mesa pod;a e.ccita1· q11alr1uer 
substitutivo; mas o uobre presideiite doei irou 
qae j:i tiuha. aceiL~ o substitutivo do no!Jre 
deputado pelo 2• disLricto da minha provincia, 
não podem recusar o meu. 

E' por este motivo que sinto não poder con
corda.t· com o meu nobre amigo para retirar o 
substitutivo qlie tivl) a honra de apresentar. 

O Sr. Co-ntão (pela m·dem):-:\s dif
ficuldades em qLte V .Ex. se esta achando e cm 
que tambem se acha a camara, são dedcl'as a 
que a maioria não tem direcção em seus tra.
balhos (apoiados e 1ião apoiados) e o principal 
responsavel deste estado é o nobrs foader da 
mesma maior ia . 

O nobre leader da maioria não quereE.do 
perde!.' mais esta occasião da mostrar a sua elo
quencia e illustração, foz um longo discurso, 
p:il"ajustificar a sua emenda, quando aliás isto 
não era preciso. (Apoiados.) 

Esse discurso é que provocou a discussão, e ao 
mesmo tempo que a no hre maioria vota uma hora 
de proroga.ção para tratar-se da ma.teria, surge 
inesperadamente um dos seus membros pr<>
pondo o encerramento da discussão. Isto, além 
de ser um conll"asen>o, foi uma precipitação, 
que tlo prejudicial esta sendo. Eu desejo que 
V. Ex:. me diga que remedia ha de dar. V. Ex. 
recebeu o substitutivo do Sr. lgnacio Ma.rtins, 
fel-o apoiar, pai-o em àiscrasão, encerrou-se a 
discussão e agom o que ha de fazer ~ Podia. r~ 
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tiral-o antes <lo encerrnm~nto, rMs rlepois, lliiO • 1 
Qlle l."e111edir. d:lr.t \'. l~Y. '! 

O SR . .6.tLt: - E' Yütar conLra. 

O Sll. C.t:-.üo : - Si a cam:irn vol""r cont~a. 
serei iu:>is um cont·a·;enso. pur,1uc da.•11ii à 
poucos dias teroi de valal' :c fa1·or qu,mdo u pl'O
jecLo vier do senado. E' vm·dade 'l ue não é a 
~n·imeira Yez, neiu ser:.í. a ultima, qne a nobl'e 
maioria nos dti. pl'ova de sua incoherencia ; mas 
nós da minoria queremos ser coliercntes e não 
irnita.r r. llw.ioria, que vota o sim e o n11o com a 
mes "'ª fac j(i,fade . 

rna!s rcstriet,.s. Pol" consequencia., sujeitando 
S. E:-:.+ êHl pri~ueiro 1ogar ú vut:lç~o u substitutivo 
tlü n·ib:t.' <.bp1 i;t~1.do o s.·. Canditlo <lc üli\'ei1·a, a 
:ippro._·,t~•5o d'' Sl•~ prejudica a votuçiio do outro; 
pu!"'["8 n.~~tc ·;ubst1L1tti,·o trata-so do ad1a
urnnlo, não só d"' eleiçiio m,niicipal como t:i.m
>iem ~:i 'iua~ificaçffo , llO paS$0 ~ue no p~ojecto 
pr11mtwo so so trut:i. d:t ele1r;ão mun1cipa.1. 
Logo, o projecto apL'e>enta<lo pelo Sr. Candido 
de Oliveira é m<tis aiuplo, e sendo appro\'adO 
pela camara , fica prejudicado o substitutivo 
Hpres1, at"i\o pelo Sr. 1.~m,cio ~lartins. Eis com<:> 
entende a '!'\estão. (Jluiio bem.) 

Po1· i~so \'. Ex. se dig-mir<i indicur-nos que 
al\·iLro tom,u·,~. O Srr. l';n:o<lUE"TF. :-P:1.r:t que n1í.o s~ torne 

intcr1uin;\Yol ~ qucsUo o u:tu se perctt mo.is 
O Srr. PnEsmE"TE não est;i.va na mesa tum,10, clcclarii á c:unara (1ue aceito o a~yi\re 

quamlo foi apr€senLado este Bl!l)stitutirn. lembrado rielo nvbre deputido ;Jo Yice-presidente 
Q11a.nc!o lomon <lSsento par:t s11bsti1·.uir o n.;bre e ,·ou pur ~votação o Hubstitutivo do Sr. Can-

30 vice - presidente encontl'ou o snbstiLu- <lido de llli1·eir". ú~a11<lo o outro prejudicado, si 
tivo sobre a me>:i, e uisse o Sr. sec1·eliL l"JO <JllC. este fúr ar,p1·<>vac1'1. 
por est,u· impres'<1. di~pen,;:wa a 1Hit11r:i. i'ião 
lhe p•i:·eccu t1uo e""e facL" <lispens!lsse "ki- O SJ.·. Pcl·ei:i.·a da SilY::t (pMa 

o;v/cm} diz q11c as <lilii.culd:ides. em que a ca-
tur<L. porq'te o snhstitiiliro 11f10 foi i111J1re s'o l urn.m 8•3 te111 :•eh do pl\r« p:·oc''' e1· nest~ questão, 
expr~s:>alllentc p'<m ist.,. ~Ia,, l!Ju:i YCl. <1pC1i:1<lt1, · ll . pro1·cm d:i. 111i dirccçlu dos tr~b" ios desta 
entendell que a c~L!u~u·a podu1•1a se rn:ln.1fosbt eu..s~\. (.·lpo iafti;s e ni7.o apoiurl.o~ .) 
sob1~c a uiarclw. ::1. st::g~ti:·. {.1p1Jinrfos r.J ·,·i;.~/a- ~i P'H'\'1.~nt11ra cnrGrt3.rnent:1s exlc1npo1·aneos, 
miiçües). . '.'O ,, c],,s ~nt es .le dis-·utida uma 1n>\te1·ia, não 

Não temos outl'O :ilvit.ro o julga ~m· issu o . 
mais ac•'l'l'!.do. ,·ics"''l!.I c4'1lnc;1r a c:t1nara na mccrtel.a em que 

s~} a~~h:1, o Sr. pres!dentc nfi~_) s~ veria .'.ig,1r:.i. tiio 
O Sr. Ca:odi do <lo 01 i·vei ra :tl''''P·'lh:\.J,1 coa>o se 1·e. (A.poiados e !!<To apQia

(.Pefo orde,;1) diz '!ªC Ili•: pa·e··•~ '['I '! •J ~, .. pro- """·) 
sid()nte pode dc,.id1r po1· 6i a '!'!l'-'t~''· S111ú~11lis P:i ra o or:vl.Jr" r1ucstifo ·é simples. O substi-
cst ·mttt<v·c co;u~iJíuur.. t11 tini r[{) nob.·e depitt~do r) Sr. lgnacio 1\fo.rtins 

Si o ante1 . .'CSSCJl' (le ~. Ex~ [l.(~ \._~iln ll o ;·rnb .... ti- i'ui 1tCCil1) pcb, lliCSi~ , foi ~1.poiado vela r.an1J.r~ e 
tuli\"ü Ó por111t1! 11riu p1•1w1~dt'11 Ú S~l:l 11 ·il 1L:·a. f"7. pa.rLo d:i rnalerhl C.it di~.(':llS S.âO, a.SSiUl. tU1nO 
A,~orn, 'iuc 1lopni!i da. l~itura S i} l'ü lºUHiir.·1~ q1tc o ~11b:-:;tit11li\'O 1lo ~1·. c~ndido de. Olb~eir1; e, 
o :tnh..;tiluli1o·o wi.1 l1~tH a men 1:- 1·cb.1..;.o·l.;J c;nit l• p .. n•lanlô~ nilo póilO deix~1rtlo ro tar-se sobre clle 
proj~ct''• •) ' [UO :~ló1t1 di~~-1 cn11stil1t') lll:LtC!'t:L Clll \'i>t:l do n0S50 !'e:;:'ÍIUC!l~ ' · 
de 1111} p1·ojtwto dn. l~Oitt:ui!H:lo mi \l:1. :1 :l"t ~ · l~l :l\) EHL 111<l1) o c.-:s~1 o 1:~ ro~id~nto da. r::i.nrnrri. iui:o é 
t>üll:t<ltl. Q•I rceo r ! :o u~\ :~ '-'~Hm~1·a urio pôdo cr 1Jn P· ~ en t.e pni·a rr~li ra.1-o, •1u:1 nrfo o seu n.ulfrr 
tOluat• i'()11h1.:i~í:11 1 .1 uto <loll1~. 11ão iwdi1.1 l i con\~~i p:i1•:t re~i··~d-u; nc-m rne~1no 

Si :1 C~ltU~ll"~L o n.?,icitar n:t.1) prn:ll!::"Ú t•rn.l~n· j~1J1 .; ça111~Li";t pÓd(: vota.1· a tNiriL·ln contra~\ vouti.\do 
cons1dcr<t\~ão o pt•1.1jcclo 11ne nos ri 1 ·r tld ~ona.Jo. do ~wn a •lm·. 

AssÍ!11 1w<le a S. Ex. e pie. rc~·q n.-.:íd1\1'an1l1 1 o :\!:t~ ~~s:::uninemos nôs o regimcntn O Y~iamos 
seu i.\.cto. rr-tire o suL$tÍtuLh·o d:\ ,·otai.::'10 ('m ( 1 u1~ sitna1~;l(l no::; vamos c~J!lo~·u!\ Si nã.o 

fl:L :iin·I:\ nrn ontro moio 41no. e "scp:ir·:":-:1" :i[lj•t·ov:1lll1:s osnL;;!itutivo d11 Sr. l.~·u:i.cio ~br
do pr''.Í"cto <·omo snurnlh:llllcu1calc se L': rn foiLo lin.<. !IÔ~ le1u1h nc>le c~so co11do1nna,[u a rl3-
fcito nesta casa forrna Ja ·Jlciç:io tnunicipal, por• inc o regimen-

S. Ex. decidirá como melhor O!ltender. to u:ío rcnnitte que n;1 mesma S<l:õs:io se tr •te 
o Sr. ~J:oreira de na:i.·ro"' de um projecto re.:e tado._ V'1111os a•liai' ;i. cleiç:1o 

(pela oi·dem) :-De\"O i nformar ao SI.". presi- <las ca"'ªr~s municip:i.es el~itns po1· syslema 
dente do que se passou antes r1ue s Ex. 0 condemn"do. e entretanto de:;dcj,i repdlirnos a 
subsLitu:sse na pmsidencia- · refo1·111n que se p1·etende fazer no systemo. da 

1 7\J s r . elei,,ão municipal. 
li nobre deputat o por ' mas, o r gn,.,c10 P~rtanto. p. ollsô bem a c:nn:cr:t ; foi uma com-

lvbrtins. npresento11 um subsiituti \"O ; d)pnis · · l · rniss1<0 mixt:t do scna<fo e da cam:wa. e compos-
intorrompeu-se a dí<cussão par' se ottv1:· a c1-. ta. de '1.1nhos os pnrtid~s. que o:·ganimu o s111Jsti
tura dos r ei .tarios do nob:·o miilist-ro da gner~a 
e do nobre ministro d:i justiça. :\ão foi 0 oraàot· tuti\'O npl'e$eutado peló Sr. lgnacio ~hrtins ; e 

fu . ú " cannra o re,jeikt. nest~ sessão. ll<10 poderc
quem st1jeitou o substitntivo a apoiamento, · 1 mos tratar mais deste a.ssumpto. Agora a 

S.p~~~Ísava dizer isto simplesmente para OS· caim\l'a faça O i[Ue entenr\er. 
eh ·ocor o "parte de um n0bre deirntado. que O SR. PRRsrrn:x-r~ : - Eu noto ao. nobre ~e
quiz c<~lwr conLrasto "11tro n ~roce•.lill\ento d'.> : pnt<tdo c,ue "" ~specif~ m'innrnm mn1to_. P~dc 
pre~idGn'.e da cniuara e do ;~0 vicc-pr · ~~i , lentQ · 1 ;,.;!' llht:i._ li1;llcria cons:iler~~~ co~o .~uhst1~u.tn-o 
As~'.m ve o nobl'e <leput.;i.oo c1uc nao Ltnlm e ser rl··pms ~p,·~scnt.11.t e,11 proJectu sep,nado 
raz.ii.o. par" l 1il..,ct1s~ií.1). ~ 
c~é. porém. r1ue o rogimP-nto e~ l a.be l_e"e que t' . llop 'i.~ \'. _ 1'x. n:io :i.\l•)Jl'lcu ''° gue. cu trnha. 

as emendas de caractor illats amplo pretorcm:ts dito; disse <J Ue :ipprvv:ido o ~ubst1lut11·0 :-.pre~ 
v. r.-21 
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sent:i.do pelo Sr. Candido de flli\-c ir:i, fic:im 
P!C.i ll<lic::dos, t:rnto o substitut ii:o _d? Sr. lgn:>.
c10 l\fartms, <.'omo o proJecto pmmt1vo. 

Vou, poi", subJnettcr i vo~ a~ào o subslituti\·o 
do Sr. Canclido de Oli l"eira. 

Posto :i. '•o tos o substituti rn do Sr. CanJido 
de Oliveica, foi approvado. ficando prejmlic:>.d:.is 
o subsfüutivo do S!'. Ignacio l\fartins e o pro
jecto primittivo. 

O Sr. Ratisboua ( pela m·.Jcia) 
r er1nor e obtem dispensa de inters~1cio par:i que 
o projccto entre ji em 3• discuss:io. 

O Sr. Andrade Fi,g;ueii·a co
meça por l)ergunk-.r ã prcsi<lencfa si c onsidera 
p rejudicacL-i a hora rnarcnda para :>. discu~são 
da interpellaçáo que tem de dir igir a o nobre 
ministro do impecio e que foi designada ptU't\ 
as tres horas. 

O Sn. PRESJDl'!:>TE responde ao orn.dor que 
a hora. não eslâ. prejudicnd:i. 

O Sa. ANDR.\.DE F rGUEin"\ ser;i. por t:inLo, 
bre\'e , procurando resumir, nos iO ruinuti;s que 
lhe restam, o que tem a dizer sobre o projecto 
em discussão. 

Si :i. iei de 9 de Ja.n.eiro, que ali«s não foi 
e:r.ecuta•fa na parte relath'a. à cleiç1'io das cama
r as municipaes e juízes de pa.7., c.1recc com 
oJfeito da reto<rnes, parece q ue o n.diamento 
devia limitar-se :i. um tempo em c1ue este i·eto· 
q_u~ pudesse e~ tar votado pelo poder fogisla
t1 vo. 

Ora, si e:íiste commissão lllixta cl::ls duas 
casas do parlamento, eleita por ~.1ubos os pa1·
tidos que nelhs s>i.o r epresentados, si essn. 
com missão jà elaborou um projecto de reforuia. 
contendo emendas que se diz carecer :u1uelh 
lei, bnstn que a cama.ra cs.lcule o le111po pro
ciso para con\·e~ter cm lei 0'3Sc projecto, d:i.11dC1 
ao :idia.mcnt.;i um prazo definido. um:i. cpoca 
preest;1belcc1d,\. Ach:indo-sc o podor log-isfat ívo 
rellnidc. que difficnlditde ha que o projecto de 
uma commissão mixta seja conver tido om lei '1lé 
o fim do mez de Setembro proximo fut:1ro 1 Si 
este ó o facto . basl.aria que o ndi:1J11ento ela olci· 
ção fosse pa.ra Outnbr(.o ou Kovcm'.iro, e O$les 
mezos n. decorrer s:ío mais quo sufficicntoe. 11'10 

só para votnr-se a reforma de que a .lei ele !Jde 
Janeiro porvemura careça, como aincfa. pn.ra 
tor?al-a _conhocid:i. nos pontos ruais lo?g inqtws 
do imperio, de modo a tor logar a e!c1ç1io mu
nicipal o de juizes de pn com toda a ren-ula-
ridade. · 

0 

O Sn. F. BEL1s.1Iuo:-V. Ex. uão ou1·it1 
ler a carta do nobre pi•esidento do conselho 
declo.r;i.ndo q11e nito havfa tempo senão p<ll'a o~ 
orçamentos 1 

O Sn. A~muDE FrGu};JR.\ o1serrn CJ.UC o 
aparte do nobre deputado 11ão destróe o seu al'
gumento, pOt''lUe, c omo já declarou, esh rcío:·
m:i. nã~ é minísle~i"l, é o rcsull1<l+> d·1 accó1-.Jo 
dos partidos represen tJ.àos 1111s <l :ias cas.is do 
po.rlamento. 

O nobre prGsidento do conselho 1wn·cntur:i 
t.cmi. razões pa.ra a creditar que dumntc o ternpo 
da p resento sessão S. E:!.:. não poderà conse
guir mais do que a lei do <ir \.amcato, m :t3 a \'O-

tii~1io da lei a,1 projcc tada r cformn. d"pen<lo <los 
p:u·ticlo; <['lC BJ acham 1·epreoc11 1.i\flo3 nas dll<\S 
ca111ar;1s o nfo ~e p.:,dc d;1Yidar d1) son e3for~o. 
caso •1uei1•:i. C•ítff~ 1·tcr em lei um prc•jccl.o clabo
r:iclo pela C•Jm:ni~;;:b ulixta po: clics !luraea:la. 

Si se tem c:u Yiol:\ o <tcliam+::nto dest.:.\ eleição 
nni(~cmcnto l"n-:i opowi· os 1•ctO'{tH~$ de que ca-
1·oce :e lei do ü do Janeiro, o proi ~e to Yai alcí1u, 
porq ue a~i:L p:u·a nm" ép?Ca muil.o além do prnzo 
ueccssa1·10 pa1·<1. cünseg-a11·-sc esse retoque. Esse 
p1·ojecto adia" elciç.iio para a 111eiado <lo pro
:s:imo :rnuo, m:cs nn.d:i :lpl'Ovei tn.. JlOl'l[Ue, si o 
poder lcgis la lil'O não v<)tar :i l1ii n esta ses.>ão, 
uiio se1'li uos p1·irue il'Od cli,ls de ?\faia o~ Junho 
:1ue se couseguirtl vol'1.l-o. 

:\incl;\ qt>~ a .sess'1o principie a 3 do ~foi•>, o 
te:upo ser<i. tornado com as discussões dus lois 
u.unuas e ur.r;enl.cs, comn a falia do throno e 
outr:1s medidas. 5i a refo t·mn., port:1nto. não 
p:iss:n es1.c n.nn:i. n.io p:>ss.·u·i em Maio proxi
mo como figu r:tlll 03 nobr~ do;mtados. 

!\ão é sómeatc por e>t:\ m z:1o que o or,1d•1l' 
co.uliata o projccto . Julga- o conlra riu :ia rcgi
mcn cleiLOl'a l q •tc ora vigora., e conLr:l.rio aos 
sllos principias dn. politica r1ue dero presidir 
tOài\S <\S rlolillcraçücs de um corpo ernincntc
mcnl~ politico como est--i ca1na:~l-

O rog"imen elcõto::i.l.sol> ct1ja in íluencia forn.m 
eleit:\s as cn.uHW:1S municipaes o os juizes d0 
paz :>ctu,\ lmentc cm cxo~cicio, foi condoiun:1do 
por accin·do ele n.mbos os parLidos e sulJstituiclo 
llelo projccto da eleição dL·ccta,<J.ne h~jc vigora. 
O projccto cm cfücus,:ão o que significn. '! Signi
ficn pur.~ o simplesmcnLe m:inrhn· c1ue continuem 
a fon~cion:w os j11ixcs de paz e n.s caniar::is 
cl1Jit::is po1· nm i•cgirncn cond«mnado, :tclian
do-sc ic cxccuç:(o do noYO regimcn .. 

E stQ proj~c to, pois, bcu1 longe de ser nm 
;:r ogresso, e um regresso. 

,'t cn.mo.ra, •ine voton a l'eforma, julgou r1ue 
nãc podi:t sob~criYcr :\ su;i obra ; fc+i 1l i~s<>l
ri<b, e e ntretan~ a c~mara eleita cm ..-irtudo 
cio no;·o regímen come \n os seus trab:1lhos, 
fazendo rigora~ eleições de um rogimen con
<.lcmnado. 
~or ul timo, ai~1ch como homem p:llitico, 

clo:to pc.r u m partulo 'lllC se :icha n:i opposição, 
o, por l:>nto, na ::uh·crsidaclc. j ulg<l o orador uni 
dever de lcaldn.clo decli\i';H· p~r;i.n te a camàr:i. 
que não se ad i:i compcten te e h:1l>ilit~do par:i. 
rot:ir uma moditla parcial <1 uo tendo 11ada 
menos do que prnro;;-ar o exercicio de juil.eS 
de paz e coqwrações eleitas snb o regiinen dos 
~eus a.drnrsari· ~ ~.11u1 rogimen condemnaclo pelas 
Íl'!l.udcs CJ.UC se costum;w"m pratica~· '1'lau.lo, 
portanto, essn.s corpora~5es represcnuun o pen
sa111ent0 polilico de uma situn.çfio ad.,.ersa, 
qu~ ndo nüo foram cloitas segundo o pens:i
mento do g·en c;-oso parlido que tem a honra de 
representar, não se julga autorizado para :i t
ten L:\l' contra estas convcuiencias poiiticas do 
um d'•S g-randcs partido~ do impcrio. O p roprio 
pn.r tido li))cr ,), S.lb cuja inflnencia fom feitn. a 
elc iç_ito mn\\idp.'\l e <lc j "i7.es 111> p;\7., nito pó1lc 
ler rntcr cssc cm prorog-a r as funcções clcslns 
auluri_dades ci~il:ls por' uo1 rei;imeu que t-lle 
proprio do~trurn. 

.-\. questão não é de forma. o de qual ificação, 
o n iio se peide comparar o alistamento de hoje 
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com a qualificação de ouLr',wa. A es~encill des
te p1·ojcct) wto c.st;', na forma, est:i no processo 
regLthJ.i- do ~lisLan:i.~nta. 

.'iintla Hào encontl':\ o 01·a<lo~ ntili1h 1lo om 
inti·oJuzir-sG nu. 111e1.liü.u.~ ri:w cle~·fa, c1csti1u.w-s~J 
ao "<liatnento {h clei~<1o, u :tdi:unento tamhcm 
do_ proccssoJ do ahstamc1lto. Concord<. tJ •ló o 
alrntamento, confor:ae foi cstabclccid:l peb lei 
de n de J,. n~[ro, careça do reloq_ lles, mas csLcs 
!1odo~1 so1· feitos na lei, qno se projccta para 
rcfo~mar 11qnclb, sem neccssid:tdc do adi:l.1'1nos 
a cipoc11. rcitnbl'pir csstt mesma ki esb.bdccida. 

Os nobres dc1x1k1,lo$ sabem que lui. pi·azo 
nmrcacl:i p~t% l'eclam:1ç:To dos cicladiios q !le se 
rtuct·cm :ilista1·; <lc8de qne este p:·aw come<;ur 
a coc·roi· ele Sctem\Jc·o o:n dianLe vot,ada a re
fn1·mn. pl'Ojc ,,t,,<la, cheg·ar:, a t e'mpo :i.indn. de 
impedit• 1101-os :llist;mtcntos. Si :tté Setembl'o 
nfío puder ser rntn.lh a refmna, u;1o set·ic no~ 
mczcs que se lhe acc1·oscentatu r1ue elb sel'à 
votnd:i.. 

Em conclusão, julgn. riue o Pl'o_jccto mi alem 
cio fim que se tolll em vistas, julg-n que o :i.dia· 
mento bn.st<w:i. que fosse votado MÓ Outubro ou 
Ko1·embro ; parece-lhe <1uc nfio deve a camara 
p1·oro~a1· porle1·~s de instituições e autoridades, 
qne ,oram ele1bs sob uni rea:imen con.dem
nado, e que o or<'do1· sobre t'ãdo, membro e 
i·~presentan te dil um partido em opposi~:in, n:1o 
s~ j lllga c~m direito de vot:1t• someJh,\ntc p1·0-
rogação. 

Deve. pnr ultimn, lamb~m rcs<i.h·•u· que.tendo 
si<lú consall<i.do sobt·c :i conYcnicncia d()sta 
p1·_-.rog:i.çüo, anões de aptcscutar-sc o p:·ojccto, 
declnron formalmente que p1·cferia fazer a 
eleição municip'.Ü ClillU todos os t·íseos do ro
~imcn da lei de <J elo J:mefro. ernbor.• dcfoi-
111osa, a p;•orog-ar poclorcs do carnnras munici
pD.cs e de juízes de p:>r. eleitos sob o regimcn 
conderunado. 

A discussão fies. adiacfo. pel:i. hora. 

Entra om discussiTo a interpcllaçi:to do Sr. 
Andrade Figucir,~ ao Sr. iuinistro a~ impal'io. 

rnmcnte con v-cncido escapou uo funccionario 
que preside a provinci~ rle Pcrna.mbuco, ao 
tlobg;itl"J d0 g-overno i tuperial. Essa d;>.usuhl. é 
~t111(')la Clil qu<: se estipula q11e o cont1•a.to ce~ 
lab1·,"Jo lJil.l'<' foi-necimenlo de ca1·nes verdes à 
cal,)it:ü de P~nialnbuco teri exocução no dia 
priawfro de J n n ho, épocn em quo ovidenteme n
lo os estatutos da comp:mhia, parfl. tal fim in
corporada_, não _ podiau1 cstu approvados pelo 
govemo rn1per1al, nem a mesma companhia 
i1uto1·iznda a funccionar. 

Como ,[e todo o conlemlo dost<i 1.1onlt•:.to, d0s 
factos que o antecNlcram e que lho succcde
t-:1m s@ deixn. manifestar ~lgum açodamcnto, 
nMuc·almente foi o or:vlot· tomado do receio do 
'l 'le por ost:i. chusnh se pretendesse :1lli fazer 
olJt-t. antes de ser a companhi:i. de'.initivamente 
inc orpot·acla. 

Er;~ na 1pprornção destes cst:tlutos, na i11-
te1·venç,10 (lo go~·erno, na audiencia. do collilelho 
de Estado, qtrn os nobres deput:1dos daquella. 
provincia Yiam, com ro.zão, os l'ecursos a oppó~ 
nos effeitos dcs:1strosos de semelhante acto. 

Eis a 1•117.ão por que apressou-Sê em olferccer 
a interpcllaçiio, que, cntruudo, na verdade, 01u 
discussão um pouco tarde, chega todaYia. a 
tempo de impedir a e:rncuçlío de contrato no 
1° de Junho, porque não põde $Or e~ecuto.do 
se;n a approvaç~o dos estatntos <l:i. compa.nhia 
pelo govcmo imperial. 

l~eJizmente, a lei provincial de Pel'Iln.mbuco, 
cuja defeza não ~Olll<>r:i, porque a ~ua t•espon
sabilidade cabo inteirn ao partido da situaçíio, 
no partido liberal, pois que foi uma assmnblêa 
pl'Ovincial libet·nl <1ue a votou, o um presidente 
liberal que a sanccionou ; felizmente essa lei 
querendo cl~r est'1.bilidade ao systema de mono
polio official qnc organiza.vll., estab~l<M\' como 
dausnla especial desse i·cgirnen que u pref>i
clente da provincia. só cont1·3tasse com um:i. 
socied~de anonyma G não com individuos. 

O fim dessa disposiçffo legislativa foi dát' 
93tabilidi\do no contrttto 11ue fosse celebrado 
ao reg-i1Mn do monopolio o!ficial que se orga
niz:i.v;\, porque em 1·erdade uma sociedade ano-

0 Sr- Anch.•ade l<""igucii•a rlii nyma e de tod"s as fórmas do associações. 
'I"º o ob,Jcclo dcs~a inteqiella~-ito podoria te1· tt'lilellc. <[lle mais pude rcaliial' a pG1'petuid;i.de, 
rie:do liquidado n:~ sessão 01n que rcr1ucrcu ;, ou ao menos ter um pet·iodo csttwcL 
ca1nara urgonci:\ 11or rnll.is nma hora, pa1·:i r1nc Ora, ten<lo sido e~tc o fim eh lei. ó claro 11ue 
~ontinuassc :i. cliscus>lio do ro11ucrimento do nen1nuna outr:.~ fórnul de llSsocilloção podia ser 
nobre doputado po•· Pernambuco. adoptada po.ra substitui!' a sociedade io.nonyma. 

Aconteceu, porem, que o nob1·~ deputa.do pm· :'\em a prcsidencia de Pemambuco ficar~ habi
a11uclln. pro•-incia, " quem este ne,Ç:'ocio interes- litada p:lt'a contrtl.tll.1' com quem riuer que fosse 
s~rn duphmenL'l, j;i na saa 'l'i:didtvlc de r8- indi1·i<l11lllmente, nem com indivíduos que for
p~·cscntantc de ?cm:11nhneo, já na sna CJ'tah- mem entre si outr;i. qu:i.lqucr cspecie de socie
,1~.1le de prcsi<lent~ d:1. Cll.m:i.1·a municip:i.l, mos- d~cle, iJ.llC nfo fosse a sociedllde anonyma, de! 
IL'O•l <losujos {)e occup:u· a :i.ttenvão <h canura.. onrla se rnfero <1nc,dcvcndo a. socied:i.do anonyma 
Teve pois do ce1ler-lhe a pal:lvra e de ouvil-o submetter os seus estn.tutos à appl'OY?.~5.o do go
com toda salisfa,::!o <ln1·n.11Lc a hora rle p~oro- vm·n-1 g-ei·~l. tet•à e•l<l occasiao de evitar que se 
gaçi'ío. realize o r.t\ent~do iufolir.mente tr~marlo na 

Rcr1uc~en p1·01·og-:lçliD por m:i.is tempo, afim de c11pit~il <lo Porn,.mb'1Cfl contn. (\. suit popnlaçãn, 
oxtcrIL'\r o '! uc lilc h:wia s:J.g-g-crido. que• a dig-na de molhor sol'lc. 
r esposta do g-o..-crno, quci· o dirnuno do nobre Si a lei pro1•incial, pois, impoz essa fórru~. 
Jepntll.<lO (>01' l'crn>\rnbuco. de "ssocio.~iio, si o contra.to "imp<'.iz t:i.mbem, 

F'oi <p.t•!.n:lo ~t c:1n1~n·a. cnt0n!len dc\.·'~\t rt~e.t1s:11·- ó ehu·o ~\nc o goyerno Lcm na. sua mão o m.cio 
ll11i :t•tUClle !':wor <J ohl'i.~on-·1 nss\,,," L•n ::u· r1.11•:t nttl ilieJU' o 01Tcito rlo contr<ttO; é negar a 
1nfi.o Jo n.:~·u1·~u ox.traordin.1ri•1 ll·,L 'Íub•:pt~ll.\i:il\). ~:n11. ap:woYa~:iq :'.\.OS c~t~\tnto~. . 

O objcdo da SI!~ iu lorpdla.;ãv ••1·a •ulvcrtir 1 Basta mu~. consideração. A foi de 22 da 
o gor·J~'llo cc11 lt'" u111:• ~ hn>:d1-. •itt·.• ,-.,;t.;i ;n~~i- , c\;.r11sto de 18Gtl p~eveniu especialmente o caso 
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de que .. ·e ~ ·~1 l~t. '1i·:cn.io.J1rc wlot~ :11l 1 .1:~ske.l :i·1 j ,\lr\:11 (]r. ~ 1·:~p1.>n!'1 r•:ipit:l1. ~H-ii;tP. n.~n1n1pt?~ ha 
ol1i· ·...:.h.' ·1C '$•) ·1c-.Lt.\.k ~dda :•, 'jl"l l l~ 11 1

:· d ~.;.; p_.i~ l ·~~ ·~l) 1· 01~ t :·1 1.~ e"!~;\. ·1itC \) 17.on t ... a!.:~ : ;.p:tl' tüa·s ~~ d:.t lei1 .• A 
que 1~uti:t.1 i1u11w pvbsar ~~lH.L'OS tl,.! pr1mC1 r :i l~t. :• 1j· 1·~ü •q1L•. nad:t d ts t1oz .1pJ:into :til sen·rço 
ncc...:s.~:J ;de . do:; l l':t:1s.p .r lo'>. 1 tue ta1uUúH1e1111p 1r i.a.nte neslc 
Or.l~ o -..:.mll'.1 to l~(: 1..tnc ~e ~r.tl:l , con!css:td:a- L~tlll• l t!O !t C~tlcio . por.,u.e tem o monopoliu . de 

mente n:o i nLenç;10 de ~~us fo~is i:ulo :· . s, li n l1;1 fo~to. ru111cllu <111e pooc rnnder ;~ cal'lle cm 
por ol<iecto rnono::iol is:w o ab11sl<'c'.imr.nt.1 de primeiro log:\r , com antecedcncia , :i ho1·a 
carnes verdes na ,apiLal de Pc rc1:>.t'1b:tc.1. está 11rni.~ ~01m1vxh: eut1'1)l:lntci, o con lr:.lO d:i 
ex.prcsrn nu parcec;· da cm11miss,11 .,u1i p:·esidiu ao.o; .:ontr,1l;.1dores ;\ tirefe1·encia ne~ses trans· 
ao pr~je«Lo é'o11'"ertLdo em l :·í: tinhn. dt: 1k •- prH·tcs. 
cric!o dn r~gia1e11 d:.l lh-rc (:t)ll.Carrcnci. e:~ c· nl- :\ lt!Í pl~ :·n :uJ1h 11can:1~ roá conto é ~ ctaplo1'3.vel 
secfUCll ·ia."" falta <le ;;adn p · ra" ai:•t:iw;:i . e comn o ,.,.,..i •J' a rec,.nl1ecc. nad:1 rl i ~ rior. •111anto 
en:.rw ft:ine:uHenLc a c •.1m111~ss!lo p:·=JlJ:J nh 1 qll" ~\') :! Ll ·1l111l\i1(h <1 :1 <.~:t ul;t;-:!. mnn icip:..J par~ e n
sc orgauii~a~s~ 1J ;ru;no;J >li ' 0 1 th~ i;l l pt-~l1l ruoio lr!nd1~ :.· ~Jbt0 1.l este l':l.~n.o díl nog-1)cio? 'l 'te ali:is 
pur clla pi·opüSl i). a $iLbcr:.a .~. t l' : ln tia ci .c p ;' 1>- lh•} 1..:01npct.c pol;\ su :L lei org~l n ic:'\. ; sôu1e n te 
vinci:i de 7 n. 10 •/., t;nr•.1 n:i1 C•l;•<tal <idcrn1i n:1<l:i. 1"'5.:~n·ou ;1 0 p~c>idonk <l:t pr.11·incb :1 :ittribni
quc fo>.sejLdg-.. do su1tki e1llo :_;;J.r:i o iiJ,, <pte se ç:i<) 'i' 1c :i> kn~ ~~L· 1e0 j:i lhe d;w,1111 ,d<! conhecer 
de.scj:l\'~\. do:=; t·ec1irsos •1ltC da~ (l~ci.si3es <lu cama ra fossem 

li!:", si a lei <'vnsicmou a>sim este l"~!,'i11\Cll . p;i:·;, cllc interpo.;to::;. }!;is o cou 1.1·a~o . e111 1·e;r, 
e1uLor" bypocril:l'1 1en L~ no :u•t. !• l ';ll::s8<! il•! .lc t=ingir-ss a esse pr1:deute sil•·nciu da. le i e 
resah·~u- ;1 runt:urreucia Ji \"rc . <t11C elb 111c -;::1t1 p ·,r O!Jt -·~;o··n .::la : ~ti lc is _~·nr<'los . 11ue regnl!\m e 
t ính:l coudc1nn:1du eo;;;V it11 fi .•:3SÍ\'eL e::'t:l ~ n ~.S,tl '\, tl1J. 11i u:J.ttl est:\ ul:H:crhl.4 ~oHocon a c a ma1 .. J.. n1uni
lei n:<.; ;1C1di:o deix nt •l<l in1~"'"'1~ 1· n :t eeusnr•.1 de ci1.ul tl ,, [~ceife eiu 1·et·.:fa,Jeira posi ,,,;:o de par te 
i:H·t..in:=; Li ~ 1 :c:ionj,L t:1u 1!11e tê!1i in(~ü~·J·Üio t H1L · ·n~ 1 c:o :~1.1\1tn 11tc4 crpÜ ;•a~oa-~i. ao.; cou t r:i. t~1doros, 
~ol1i'O :t$Stl111 j) t O i1klili i:<), i.' ll'i'.l r 11li:t ta :ii!J"!ll 1 c]i; >O:'t>; q ttO ;\ c:o rp,waço1o ailministra\iva do 
d.;ix~1:· <l~ !üO !"e('~t· lfo ~·11\'úl'!Hl •:111:! i'us.~u 1.~11;·i :t1l:1 L\ceife ficoit cL:tog-aJa~ j.fiiituib.rl:l 8m sua 
:i ca1uarot. afilh de ' lua u r·\\"~'fr:L:;~u pc.i11 L u1- posi~;âf) pat~ii s u~· enll ·1e:1d:1 na pO$ição de parle 
da11wn ;o de i11c < it:1cian;1li·la· le . l'OUL ·atant" COO\ os felizes coutnuatlores em 

E' ama !oi <tll" .·e~tdn;;-c a l iberd;:rle it;·liYi· quc·s lfü>. 
dual. a lillerrla<le do co "me:·ri<• rrieonh•?l' Ín:i. e TfJdas ns <leci.~ões, confo rme <li1. o cnntrato, 
1pra:itidn pol~ Con~ i t uiç:ic1: ·~ \ll!l<L l ·i 'l'ltl sô 8e1·:<0 tl>nurbs p~lo p,·e>i<lrillc dii provi ncia ; 
de!:\:\ :i c.1.,11:1ra 1r.1111i'"P"l 111,i;, :H•rilmi~:10, •111" ne1n ao menu~ c~ ri -.:·rrn -se cs le conhecimento. 
Glln. ~1fi 0 })Óth.• '3S.ercit;t:' e:J! tnn-.:•:!'1tlH?lh'•i·i d! i S~ 1 : 1 l}Ot' parte 1ia fll'iUt;~ Ü·:\ n.•1 torid~1de d:.\ p 1•0\Pi_nr.;i11 Ó 
lí!i or.:;:u1if'a. a ilc ia1p; >r pr<"?1:\' :0:: 1 1 laxhn~•s e 111~- ~ara etc~· da rociLr~o . <ptc lbê d~o ns lds . 
n irnús Sl:bre ;;. ca r ne. a de i 1.1 p 'li' rf.! ;i lt·in~lh'!~ :i .:\ c:tma!';t 1wu1idt):ti do B.ccifi~ n :1.:> Lem 8e
tbc1·,b<lc arupb, '!ºº· na !Ür 111.1 da !ei .!<'.' t • •l•• 11iio o dir•,il» dri lc Y.Ull:t • du1·i l:>s. d1J conLest.ar 
Outnbro . .. ·01upclc :.l.ü!'; J onos 'l 1s ia~·rc •<l•wi:is. t!on1 os t : nitt•:tt:h.lol'O~ : u;'i.O tem a :':tc.uhbde ele 

Dizem ([l\C os p ··\~ri i.•t s. :·io:> de ~:do s.:111 lh·roJ dct.dtlir e tn pri iucil'a insla~lc ia , .c..:01n1; l hti c:.ib 1J 

da fnzel-o •JS ;ua :•t,_~j:ir, <) ,,, 111:1 rch:rn ~' ,],• di.~- p1!l:t lei <l•l ·1 d : c;u tnllro: n;io Lem l!l;iis do <1 11e 
tribuir j. C:'l.rnc : 1na~ rlt1': i 11ei31.ií1 <~ si~ respi.ro~ recorrer i)~tr.l. v p:·c:: idcn.le d.li. pt'~ '· ini;:. i;-t, si não 
qu~ a lei, :ilias tiniu dej;o; .d, ,, tirou-se, po:·- ri1tdH chagar a accôrdo colll os contrn.ta
qtte, ao passo que a l ei wand:<ra c1itre.L"'11· o dom,;. 
no1·0 m!\t.a.douro do Rerir~« ca111:irn Hi:ini ,·ip«l. Respondendo " um :>p:irto rio Sr. José !\fa
o con ~r;i:o .ua:ida antrn~al-o aos contrakrntcs r iimno. <]') qno " J,,; t ir :i." cn111pcLcnci" da e;l

p.'lm to,,:al -ri a si . - mal\ • mnn ieiµ;il -~•)l>rc c:1 n 1cs l'e1·des p:1r:i. dai-a 
Respoudcn1l•:. :i urn :1p«,le. diz o 01·a<i,J1' qu<: .10 p:·esiden to. o or.~dor julg :c q 1e <i ista uma 

yuan to ªº" tllhos e]., ine1·c:lliü, •fo:i-sc ,!e~d(: j:i 11llusão o , d~foiLo ~apital da l·1i, in:, ~ declara 
o mono~olio; m.l" <1na, qn:t nto no m'ttaà iuro. q11e a lei, conrniell~nclo ec·se erro. nrto chcg-ou, 
n.o contrato ll1andll. que sGj:im os contratantes t0<l:J.Yia, ás suas ul:i111ns cnnseqnonr.i:ts, por,1ue 
preferidos pu.ra :i. ma.t.:.rnça : .:i cl9.usuia. ex- sem p1·i; consen· u d. c;>.nt:>."a. um:< Lnl ou qual 
pres;a.. ingcreuci:i par:i. resalvar suas att.ribuiçõcs, ao 

Qual, ponim , a defes:• 1111 c d o aclo do scn passo (JUG () con tra to a niriu illa. intci-
deleg•ldo na provinci;l de Pcru:unlm co :i.prtlSen - r:•me ntc " :tu~n0:,ii:i. da cam:m1. muniú11d do 
tou o nob~e mi nistro do i:11pc!'Ío? S. l~x. li- l~ecife . 
milo•1- se a ·1izer yae esse coutrato e1·a a exe-
cuçiio de UUJJ, lei. Dis,;itJado assi m o rec.e.io que nu t~i fl, canfol'-

lll<! :t~ 1hid;1r.:~Jes <1ue <leve faz~ r o g-on:rno. ni'•O 
póde p11r ULJt i 11~L"nte ter a menor duvida de 
que o !,"O\'srr.o dei xa8S!l exccutnr. ern Pern:i.m
l)IJco. um conLral11 por n mu sociedade anooyma, 
c11~ns e;;tatutos nào t ivessea1 sido por elle ap
provado. 

Ora, e~ta. d•;fosa ~ode :·á c11n•le1,1oar o dele~·a<!o 
antece;sor, que sànccionúu a lei, m"s. ~B::: •1-
ramente. nlio defende e1n ·~ousa algum·:< o dele
gad<i actual. 

Sobrele·ca, porem, 'lue nem :i.o nHJnros o~s'i 
defosa. é procedente, pn~lJllC o coutrat" actu"l 
não é, como dis3e o nob:·e 1ninistro, :l pu:·d r e
pro<lt1~ção das disposiçõe~ tl~. lei. 

O orad •r acaba de u.Ilndir a um ponto. que 
para este sor1•iço .; e~encbl: ,.,111elle que iem 
o ma.tadonro, tem o moncpolio da. diatriliu ição 
da ca.rIJe nrde , 

0 Ol':ldOr s1be r1ue hoje Ó nlOO:l., aindJ\ ll~S r e
g-il><oS nlliell\Os, OlH~C to11r, o i·espeiio ii. ieí devia 
sc a· o primei 1·0 d ,s deveres. dechmar contr:i. a 
lc~isl.içào por que se regem ;> s s~ciedades ano
nymas ; mlls niio acha Uí.;:i condemna,·el e$S;i le
g i-l«ç.ão, e lo rubra que, em uro caeo cowo este;, 
oíferece ella o unico remedia que o governo 
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podia encontr.~r para eyitat· os eíl'eitos de tllll. 

contr t11 p ·rnfoioso 
l·:mbor:1. o (11·,,dor este}\ eu1 unid:i<le, o •tue 

niio acrndíta, nilo devia ,•erdcr est" occ"sião de 
rec01·dar aos seus adversarias, aquelles quu 
adoptam princípios oppostos, que a lei por elles 
conderonada tem s.>us motivos de ntilidac:le; é 
s uslen tavel ao uieuos para corrigü- ab us1Js como 
este. 

A'quelles que p:·eLendem descentr,1liza~ tudo 
neste paiz, até rnesrno a 01·g-anização das so
ciect·,tdes anonyw~s. que :i.lias sao regidas pRlo 
direito civil, o orador pedi1·1' <1 s u:' atteação 
pttrv. este exemplo quo da afio uwa provinci:i 
insignificante,n>io um p ·esiden~e desqualificado 
e ne:n t~mbam U!ll:J. municil>álida !e igno1·ada 
dos scrlücs do Bruzíl, mas urna. das primei ·as 
pro\"lncias do lluperio , séde de uma fac11ldade 
de direito, cu.i:is noções del'em estar espalhadas 
pela popu],,ção, de nma pt·Ol'inc a ciosa dos 
seus <lü·eitos, privilegios e g·arc.nti~s, e que 
te,11 u:iia capi~l que julga occupL<l' o sC!gun.do 
loga.r, pela sua popuh,-iio, comwercio o ri
que·r.o.. 

Pois bem, 6 em umit prnvin~ia destas que se 
dà um contr 1to de tal ot•rlem; ~ nma. assemblea 
provincial <laquelb b6oss. provincia qu,) vota 
uma lei dest~s; é urua c~rniat·:i muníciprtl da 
orde ,.1 da. do Recife que tolera semelhv.nto con
trlllO ! 

O SR. Josli\ l\.LIBrAN:w observa que cm honr" 
da Gamar:• muniópal <la capital do Recife dia 
tem opposto ao contrato todas as resis\encias. 

O Su. A~m:u .. Dr. FcGCEll\A a.ccrescenta qM ~ 
um pcesid•,nte de P'Ol'incia, um lento juuilad·, 
de um:i. i'a1·t1ldade de direitu, um homem (1uali
fic;ido, porq1Le jâ teve nsscutQ WL camur~. e que 
jâ foi minjstro, que celebt'a uut contrato dcs~es ! 

E" no meio desta dec<\dencia, pcrgunt« o ora
dor, que q11erem desur1nar o podet· centr:cl dos 
corrcctivos neces5arios pan). s"frar o lmperio? 

Quando ll m fac to de;tes se d:\, com ess,is cir
cum$Lancius assim caracterisada•, é que 'l uerem 
arrancat• da renda geral tanto q ll:mto baste 
pa ·a encher os vazios dos cofre3 p:·ovinchcs, 
para entregar os capilaes as municipalidades, 
que aliás jâ não podem com os seus compro
missos unicatuente por cansa de uma centra
liw~~o que nii'.o podem demonstra.d 

Agot·o que tem proc:iraclo desenvolvei· o ob
jecto de su:i. interpellação não peide deixDr de 
applaudir a unanimidade quo 1•é reên:ir na. de
putação de Pero(nnbuco para cooderrmar este 
contrato, e diz isto em honr'' dos represen
tante~ d3.q11ell:c provincia. 

Res:iotidenJo ao Si·. Souza CMvalho, qna diz 
que h.~ qnein pense de modo di:ferente, o or:o.dor 
decl~ra 'lue ainda n:io 011\'ill uma. só voz rm·
tid;i. <la deputaç:lo de Pernambuco defondendo o 
contr:i.to. e que. pelo contr»rio, tanto da par~c 
do g-rnpo liberal como da P•\~te ~os seus co-reh
gior.a~ios por a<J.uel~a provtnc1a. n;J:o tem ou
vido senilo voz unan1me condemna.ndo-o. 

O SR. Soçz.~ CARVALHO diz que o Sr. Joa
quim T~vares pediu a. palavra. pa.ra deíendel-o. 

O Sa. JosE M.<!itAXNo observa que o Sr. 
JoMtuim Tavares combate o contrato, ma.R d~ 
fendo o pre.idente. 

O Si\. ANm'..A" I, Fi<N~ll\.\ <le~fa.ra que ni\'.o 
tc~111 aor11~:r<lu n p;·e•id~nte , ne111 ('<Í ie mesmo 
:-Lc 1 ·:i~al-0~ <l1~:!;llc •1u ~ ~ i s seus <lefensoreg s~ li
miLa.1u u. <lizor, couJ.o dlssc!~~Hn, que S. Ex. 
•1U:\ndu assi:ruou o contrato achava-so aGordoado. 
Ni11g-uca1 nesta Cll.Sa censurou o presidente de 
Pe:·nairilfücO, n.iudrr ning-uem pediu que elle 
fosse crudficado ou sacrificado, o que se pre
t~nde apenas é evitai• que o seu ado produza os 
offoitog d~~Cjadt)S; e im;icdÍt' que aquelie con
tr<iiO, r1ue se afigura a todos e á d~putação de 
Pet'L!:.uub teo como gravoso;, popuh•ção daquel
la capital. nii:o sejn levado a effeito. 

Qu .. uto ao pl'esideute de •erniLmbuco en
tende o or,1dor (!'le uo gMerno calll.! detet·minii.r 
o seu destino: e a ct·edita qt10 dQpois de tal con.
trat ' o do procedi:ncato do go,·crno. rcprO'-an
do-o, o seu delegado não pMe inanter roda a. 
força mo1':1l de que carece, para continuar a 
administr:1r a provincia de Pernambuco, e teri 
forços:micnt~ de deixar a presidenci:t. 

Observa que uai dos illus~reB dr··putados por 
aquella pro\'incia fall<1ra em uma lei, y_ue vi
gora aind,, hqje em Pernambuco a respeito de 
IJal:i.nças, mas vai a ~ma1·a ver o conceito de 
que est:i gozando em Pernambuco o delegado 
do go"<erno imperial. 

Logo r1ue elle firmou esse conLrato a asso
ciaç;1o couimercial dirigiu-lhe uma repre>en
tação, perguntando si ia po~ em execução a ce
lebre lei da b~laa,·:,. 

:\ nsp~iação commercial j:i suspeitava qna 
depois uo contra to d,.s carnes ve:des vfria o 
contrato <las balan~as e depois deste os outr~s. 
;-\fio :i.lfirma o o~ador nem de lel'e que o presi
<lenle tenha ent \'Íst:i. e~ecutar as leis da ba
lanç!\, ncu1 conhoce assa lei, nem a opinião 
clu p!"esidcnte n re>p~ito della. 

Affi ·imt sómente que a associação co1nrner
ci:1.l, fazendo esta consulta ao preEidonte, indi
ca1•a . um ;;riu de desconfünça. porque o jul-
gava c~lpaz de tfru:tar CS:ie contru.to. 

V1J1a 1·ez que se 2.Ch« com a pal:i.vra não põde 
dei:i:ar <le to.1tar em considcraçãJ alg<!m 1.s das 
i.nc,.epaç~as, c1uc ,, nobre deputado peío 2° dis
trict~ da pr9vrn1·i:.i de Pernambuco. di~·igiu ao 
partido conservador dariuell:l. provrncrn. e :to 
mesmo tou1po "ºhumilde orador, que occupa a. 
tt·ibuna. 

O noln·c deputadCl ouvin ums.parte, em que o 
<:>ra.dor leruilr.:wa 11ue niio Ih.e g1:Lbava o g·osto 
de po:fia1• em apoiar o ministerio, ap!\rte '1'le 
deu na rni:ilhor bo' fo. Testem"nh:i. como é da. 
frieza, com que a ill11stre maioria apo\~ o go
verno, te•u o direito de estranhar que uma frac
ção mui di1.rna da. pt•ovincia de Pel'llaml>t~co 
'lueira jogar as cristas par,c porfbr em apota.r 
um ministerio, sobretudo em uma qne~tão, que 
não merece o a~oio de neniuuu dos nobres de
putados. 

Entretanto, o nob·e deputado que se pr~e:mm 
pru·a fazer "º gornrno. umct grand~ host1hdadc 
julgou <\e:;de logo pYelispor oa ouv~'\o~ dos con
servaclores. começ:tndo o seu _d1scu:·s? pçr 
chamar :w ministerio, que a~o1a, mm1ster10 
mais desmoralis:Ldo. 

O Sn. JosÉ MrnIANNO!- Não apoiado, já 
expliqa1i o mea maü, 
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O Sn.. A:rnRADE F1GUE!fül :- O nobre depn- , Qun.nlo" te;- dilo o nob!'c deputado em a1urle 
t~do tcr;i ns s11:is ;·:i.zões ,Pªr? fonu:u- cs~e eon- que. n;~o se resiocit:wnn1 os p:'?cedcntcs elo Sr, 
ce1to, mn.s de\'e dlzei· '\.::-· [o.:L <JllC :.ntc~ d"slc 'i ,losu !.1bc!'nto, dc~brn 'J'.l~. nao lt"<.Lou clc,~c.~ 
coutrato e d~l noi:1e:~ç::1.o do dtrcctor das r~:ncb.s 1 prccodo;1 t0s e n:.io se re:erut nem nc le\rc ao 
do thesou1·0 publico i~ão poüi:\ formnt· do rnilü~- i ::ir . .los~ Libor.1Lo; trat:1ya apc1ws dei contrato 
terio scn1elho.11te concBito. 1 r1uo ,i11lg:i p~1~nicioso, ruas nadn. tc;n com a. 

E' verdade que S. Ex.. procurou consolar n pes~aa do 1·1·esit!cnte tia pt'ovinci:t. foi seu col
su::i conscienci:i., dizendo que o orador tinh:i. io!:'°'t no :·ol'o ; não o j 11lga cou1 g1«rnde ca.paci
âpoiildo gabinetes mni~ de~nio!·a.lisados <t•tC darle ad:nínislrati,·a. para ser pr~sidcntc de 
este. Pc:·nn1ub11co; uus n~o o julgon nunc:i. cttp:il 

Tom o or:tdoi· conseienciit rlo mmM ter do <p1ali1ucr m:mejo illicito ou deshonesto par:i. 
:tpoia.do ministerio algum dcsmoralisa<lo; m;>s, fazo:· :umclle contl':tlo. 
<[Lmnuo pot·\·ent11rct tivesse tido cs&'1. desgrai;a.. l'reto.n<lc-se <JUC o pal'tido consc1·1·:r.do1· dtl 
seria nm cMo pa1·!1. o n<Jbrc depttl::ulo cle plnrni· e Pc1·n:11ulmco lctn complicichide no contrato; 
nií.o pai·1i imitai-. rnris :L uuic;t prova odduhida par'l isso é o si-

lencio do jorn<tl o Tc.npo, 01·g'-'º <lo p'wti·.lo con-
0 pi•ogre.~so da razão public:t, a cduc:\~1o ,Jos sci·1·,\uoi· ele l"et·n.uiiuucu. 

cosiume$ cx.igil'iam do clcva<Lo talon'.o de no- ora, 0~ r t!adoros d;v1uclle jornal s:io dqrn
bt·e deput;ido caminho muito diverso, e ci qnc t:"los pr;Ji·inriaes : todos elles se rn:misfesl<r:i.m 
S. Ex. nunca so tivesse cons!L';•ng-üb :i "POÍ:li' contrn o ~ontr1üo , e a ro,·ogaç,t.) dello .cl-sc 
mi11isterios d0smo;•alisados. Dcst" cnmpctcnci:i. µ-r:iç :s a esses rntos consm·nitlorns. :>.las, 
de t\jloiar ministedos desmol'Jfüados não salJe 'i uando porrnntur:i esse3 dignos clqmtados pro
o orndor •inem poss:i. lucra;·: O paiz. segura- Yiucia~s 1·orhictol'es do Tempo não se tives,e1u 
monto nfio. m:mifost;1<lo cont1·:i o contrat·., pc1·gunl:1. n:\C) 

O SR. JosE MARTANNC):-l~n po:lia lernbr.ir :to est:1o n:i cam:mi oilo deputados cou501·rn<lm·cs 
nokc deputado que foi e;;, Ex. tjUCLU estendeu reprcsontautcs <l:i. provincia de Pernambuco, e 
o sud.irio para envolver a r111est:io elas papel- n~o se m:mifost:11·am todos contra o coat:·iltO. 
lí1rns. n:'ío inicia:·am o debate afim ele im11eclil' r1ue o 

O Sn. A:<:DR.\DE Frm;nr..~ l'CSpúnde ,1110 ü cont».~Lo fosse lc\•aclo :i. cffciLo ·~ Ac1·c<litn <jUO o 
ess~ um dos aelos da sua ,-idn qnc mn.is 0 honra. Tempo Lenha 1nuiL:t r1uto1·ícbdc junto do parLi-
0 nobre deputado clcye recol'<l:i.r-se que 05 s~us ele conscnador de Pern"mbuco ; ma:i onde se 
co-rcligionarios, sem exccpç:1o de um só, pu- via .. i "lg:c1· dos acto ele u111 partido ou da respon
::c1·llln a st1lYo a honra dn'l•.icllc illuslrc ci- s1l>iliclacl~ das pc,soas 'J"º ~'' aclrnm n:' poli
clr.cliio _ ti0a pela lll:tni ·estação de u111 j;irn:i.l, o aind:i. 

mais pelo si!Gncio '! 
O nobre deputado, portanto, nã:o póde leYa1· a 

ma.l que o orndor lernnt::isse a su" frnc:t voz 
)lt\l'a defeadcr u1i. elos cicludiios mnis dignos 
tlcstc p<>iz, que linha 40 annos ele Yida pari.:i.
m~ntM. quo tinha. feito parto das commissGe;; 
mais melindrosas, de fazenda e orç.a1n'Jnto, 
'lªº tiaha exc,·cido o cargo de 111ini~ll'O d:t fa
zend~, ·uiarinhn e ostl·angcil'os; tinlrn ido cm 
commissão e~pecial ,10 Rio da Prata.o que, final
mente, tinha occnpti.do posiç\íes c1t1 ciuc jogon 
sempre com os dinheiros publie0s, sc:n nunça 
~er accns:,do cm su:i. probidade. 

O St1. Souu C.\nYA1.uo :- Ncst:i •1ucslilo 
peu~o exact~monte como \'. Ex.; mas i"lo não 
impede (lue aqnelle cid:i.cliío teuhu síclo úcLÍnn 
de accusações aci ntos:is e injustas, eomo 
mnitos outros. 

Si o jorn:Ü proccclca mal, ~alandc-se rfümtc 
do contt·ato, esta~·:t no seu cli'rcito; ningucm 
lhe pc>dc tomar cuntns por isso. O jorn:il de 
um partido tem :i plena libei·d:i<lc de C~Pº"ª~' 
ns idc:1s que cntc nüer, sem com isw obrigar 
o pa1·tirlo inteiro. ?lluit~s vGzes a.contoce is~o 
na imprcasa 1h côrt~ e d:i.s provinci:is. ilhs 
o pl'occdimenlo :'o Tc,n7)0 podi:i. :i.tó sor um 
a:·<iil político : gtmrdar silencio para <[UC o 
contrato protluzisso os seus cffcito;; e roc:i· 
bissc toda o respons:cbilidadc sobro o.~ S<ltlS 
autores. 

Rcspo1ttlcndo :i. um [lp1u·tc elo ::i1·. José llla
rianno. rp1c tlissc que is:o n;1o seria um p1·0-
cc1limcnto patriotico, o 01'füh1• tloch\r:i r111e 
não ha nada lllais patdotieo <lo cmc prornr 
a tnr·:tpacidMlc d:t actnnl nclministt;aç:lo, pnrn 
r1ne soj~ c111ant0 nntcs suhstil:iidr.. 

Ein Lo:lo o ~nso, is~o ê uma rr1cstfío de O.[ll'-'· 
c iaç.fio, e ca,h jorn:tl cst:i no sc~1 direito de 
aprccia1· um:i. qÚest<:o como entender. 

O Sr .. A:-:oR.\r>E Frm;1mu agor:i 6 <111c •'Om
prehende o qne r1uoria dize:· C) nobre dep<1lado. 
::l. E~. , general e haliil, quiz Í:17.cr uma di
gressão para ifosviar as Yistas dos eon~crrnclores 
do contrato de en.rnes ve1·des. Por ultimo nola ain<l;i. que esse ronl1·ato é 

Uma vez c1ue o nobt•e deirntauo se mostc·a trro tambem cx!l·aordinariu, porque foi La1uhem 
bom general_ dit•:'t rio 11ohre dC(l11k'\dO que scnlo precedido <le rccla.maçõcs da carnar:t munici
m~ii~o co;istrangimonlo com r1uc o võ «,1t:iar 0 pai, elo po·rn mesmo, o até po1· atlnlrlon~ia~ uc> 
mul1ster10 ciuc S. F.~. repuk'l dcuwralisatlo, prop1ü :1ssc1ubléa provincial, a q11ul. lc1d" 
mas n:lo põde dar rcmerlio ,1 es~c çon~ti·:in!!'i- votado" lei. ]:it"Opoz. t!csdc os Primeiros dias da 
mcnto o muito mcno3 :riode confo~s~i: <me tm;h:\ abc1·tur::1. dest" ,,.essão, a rerog:i.r;:Io d."iuella 
a[Ioiado. mini~te1·io.o; desmoe.1lisados'. f) riue lei. 
deplora e a p. osi~ão do nobt·e <lep1~:ado,1iu?,lendo 1 Se~do esle po.nto CQllteslad~ pelo S1·. Uly.>
CC)!ldemaado aquelle cont rato, ve-se olmgado" oe~ \i<rnna, o 01·ado1· insiste em que sito esbs 
aco1upo.nha• o go,·ernu qm~ sustenta cm Per- o.s uitor:naçc)cs ,1ull tem. l::m todo o c:i.so iiet\ll..t 
namlrnoo o <klegad~ que firmou o ·~cnt1·ato. ~inda as ~d,·1;1·tencias quo prec~der:.tm o con-
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lrato, e que são ainda mais valicsas p()rquz sffo 
de cara~te1· olfieL:1J . 

Aneioso colllo cst.á o or,\do1· po~ ou\'ir i:> pa
lavra do gOYG~no sobre e:>ta <1ues~f,o , e!~ por te1·
miuada por agor:J. a intcrpell:.1 r;:i1i. p1·omet tondo 
Y•füal' ao debate si o jaigar ne·~cso.wio. (ilíti ito 
bem.) 

O S1·. Rodol1)ho Dantas (mi
nistro do inipel'io):- ::;t·. p~esidente, tão oim
ples ~()nJO e O o~iccto da interpclJação que acaba 
de ser desen1•C>lvida pelo nobre d·;putatlo, ser.lo 
breves as minhas palavras neste momento. 
Circumscreveudo a 1•ospo&l:i. dos tel'mos do que
aiw por S. Ex. fürmuhdo, Lerei conseguido 
cumprir o devor do governo e s.üisfeito os de
sejos de S. Ex. 

S. Ex. deseja saber si o go,·erno permittiri 
que a companhia incorporada para. o auasteci
mento de c!l.rnes verdes no mcrc1>do do Recife, 
encete suas operações :inte$ ele .serelll os se1Js 
estatutos appt'Ov,idos. S. Ih:. conhece perfeita.
mente a. lei que regula. entre nús a. foi·m:i. ção e 
:is condições de e:ti5tencia. d.is companhia." ano
nymas. O que o nosso direito di~piíe a respeito, 
foi o c1ue S. Ex. citou, e só tonho a declarar 
que nem o governo, nem o seu digno clele(\'n<lO 
podcri!o permittir q1rn a companhia, a que S.E;o;:. 
se refere, encete saas operações an tes de apprn
vados os respectivos estatutos e de se achar do
\'Ídumente aulorir.ach 1mra. fonccíomir n<:> Impe
rio. (.4.poiwlos .) 

N:itla majs tonho a :iccrescenta.r. 

A discussão fica adiac1a pela hora.. 

Dada a ordem do dh1, o Sr. presidente lev,int:i. 
a sessão. 

O SR.. Pnxsoz:->TK dà pn.ra ot•detn de dia 3() o 
seguinte: 

1ª 1m1'tC 

Continuação da 3-,. di.acussão do projeclo 
n. i28, adiando as eleições das cawar11S m:.ini
cipa.es e dos juues de paz . 

3~ discussão elo projecto sobre creditll~ ae 
ministerio da guerra. na verba- Obra.s mili-
la.t'es. · 

Continuação da di~cussão unic:i. da cmendt\. 
do senado (projeeto n. 2-1) sobre Ci'Odito., no 
ministerio da ju~tiça. 

Aq ma~et·ias chdas par;,. ordem do dia 26. 

2• pai·te (ds 2 lioras ou antes) 

Continu~ção da 2" <liscussão do orçamento d9 
mfaisterio de estrangeiros. 

3a discussiio do orçamouto da guerra . 
2~ disca~são do p~ojocto n . i 12 A, de 1882, 

emenda do senarlo ~ransferindo a freguezir. de 
Nossa. Senltm·a do Carmo para o 8° distrkto dt1 
pro>ineia do Rio de Janeiro, e :i. Je Nossa. Se
nhora das Dnre~ e i\lon1.e Alegre p:i.ra o i06 
dislrict.o da prO\'Íncia du i\-Iinas Gerc.es. 

As materias dadas pam ordem do dia 2íl. 
Leyantou-w a sessão às 4 hoi-as da tarcle. 

ACTA DA 8" SESS:i:o El( 30 DE ~!AIO DE 1.882 

Prcsi(leacia do Sr. Feinira de 1C ow·a 

SU:\Bt ~lUO--F.~:r1:t>1~::-i'i".-íl.~:1ucr il1le:nto1 !lo~ ~u. ilo<;o 
lJ.;LrJ'O.~, l\ütl:-igu;:i3 Pch:olo, Escl' a.O'zi oHo Taun:iy, Josú 
lluri:muo, Art::ithlcs Spiud.ola, Joartnhu Ta.~.i1·c3 a A. l\"'.tt'O 
C:.imiuh~L-O~~ul!.~ Do \H.\.-f:.0~1tinu:1~:1.Q d'.'k i\~ discussão 
tlo pr:iject :> i.3) A. Dj$ct1rso do Sr. Jlc i~a rio. Entill'• 
rJ.UlOuto o nHac:ão.-ü Sr. miHis.tro J. n. lllisrlnhn. JC o seu. 
1·cl:tLt>t'ÍO.-ú1u;s nüli t~r~;-; . ~nearramo11lo.- Prl)jocLC> 
~>. :?~ .. -~men\h d.e. $.t'n-:"1110 .-Distll:l'S.o 1l<i Sr. Andradl) 
1~JB11 cl ra. \'u.ta~,ão.-Projoclo H~ sobre pcMUa:;. Uis
eurso~ ilM Su. Cantão o lguado ~brtins.-U Sr. ruir.i-:; ... 
tro J.o imp1H~o S ~o sem r6l:1Lorio. Or~~uncnto de C?ti.lran. 
i)Ciros. Disc:ur..io Jo Sr. Jo'crreirõL \'ia.nna.-OrJem do 
di• para 31 do M:i.io. 

A's 11 horas, feita a chamada., ach:un-se 
~rescntes, os Srs. Ferreira de Moura. Ma.tta 
IlfachMo, Ribeiro de Menezes, &sson, Rodri
gues Junio;:, Alves de Araujo, Antonio de Si
queira, Vi~ira de Andr:ule, k:itisbona, lgnacio 
?1-farti.ns, Bezorra. de Menezes, Lourenço de 
Albuquerque, .Ro,irigues Peb:oto, Rego Bar ros, 
Juvencio Alves, João Penido, Espindola, Fcli
cio dos Snntos, And:ê Fleu~y, Augusto Fleury, 
Ulliõ~ Cintra, Theophilo, Can tão, Camarg(), Pe
reira C:i.bl·al, Sinva.1, Geminiano, MeLon, Can
cl1do de Oliveira, Amaro Bezerr•a, Barão d:i 
Est'1ncia, L:i.cel'da 'Vemeck, João Caetano, 
Rill:<s, Andrade Figu.eira, Coelho Campos e 
Alcoforado. 

Comparecem depois da chamada, os Sl'S, 
Martim Fru.nciseo Filho. Barão de Guahy, 
Silva Maia, Almeida. Oliveira, Escrngnolle 
Taunay, Abelardo <le Brito, Generoso ~!arques, 
B.ir.'!o d:i. Leup<>ldina, Bulhões, Aristides Spi-
11ol:i., Josâ Pompeu, Alfredo ChM·es, Cruz, 
Cruz Gouvê:i., Affonso Penna, Silva M:i.fra, 
Jolqtüm Tav;i res, Heurique d'Avila, Gom&s 
de C~tro Moreira de &rros, Va.z de Mello, 
José ~ra;ianno, Ildefonso de .A.raujo, Prisco 
Paraiso, Barão d:i. Villa da Barra, Rodrigues 
Lima B:n·.io ele Canindé, Antonio Pinto, Al
varo 'eamin\UL, Souia Le:Ml, Costa. Pinto e 
Adriano Pimentel. 

,l.'i; H horas e 50 ;mnutos, a.chando-!le 
pr~sentes 69 Srs. deputados, o Sr. presidente 
nbi·e a sessiio. 

Comparecem depois de aberta a s essão, e 
11 inda dentro da hora. r egimental, os Srs: Goc.
çal vQs de Carvalho, Souza Q11e1roi Junwr, F. 
J3elisarío, Olympio V11lladão, Soares, Passos 
JIIiranda, ll!aciel, Felisberto, Pompeu, Manoel 
Carlos, Sa.lustia.no, Ruy Ba1·1losa, Gonçal>es 
Ferreira, Manoel Portella e Fernandes de Oli
veira. 

ComparGcem. fúra da ·hora regiment~I, os 
Srs. .-\ raujo Pinho, 1foc-!X>well, C:irnell'O. da 
Cunh:i., Setaphlco, · Pereir!l' da Stlv.i., .Lu:na 
Duarte, Affonso Celso Junior, Carlos Afton~o, 
Francisco Sodrê, Souz:i. Carvalho, F~rr~1r:i. 
Vianna, l\IO [lt~odon, Dti_que-~tr."!a Teae1r.:i, 
'.lla.rtiJn Fra!lCl$CO, Almeida Nogueira, T. Hen
riques e Rodolpho Dantas. 

Faltam com c:i.usa. participa.da,os Srs.Accio.ly 
de Azeyedo,Almcida. Pereira, Barão de Anadia., 
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Barão de Araç:igv, C;1s:ello Branco. Fra nkli n 
lJoria. Leopoldo Cunh~, Paulino d<.1 Souza e 
P eret ti . 

Faltar:u11 se111 causa. P<"rticip:i la , os Srs. 

P!lO!'OSTA. 

C-re<'-iio exti"aordinai· io de 367:981$7t6 pa.ra 
repa.-o:; dus e.>t,·a.90.~ cau sados à f"cl'1 ·0-1'ia 
D. J',;di-o I I pc as chuvas torr1mciues de 
Fecei-eito e Jlf arço , · 

Carvalbo lwzoade, Dí:tna, Henrh1ue .?.far,1ues, 
P r.-do PiU1entel. Silviano Bra.ndíio, T:trljll inio 
de :Souza., Glysses Via.nna, Vianoa \'nz , e 
Zama . ,\u!"ustos e dignissimos St·s. r epresentantes 

E' lid~, posta em discussão e appron1d.i n acta <la n:iç.ão : 
da sessão de 30 do corrente. São no•orios os estragos causados á ferro-

via D. Pedro l i pelas chm·as torrenciaês dos 
niezos de Fevereiro o J\lar\.o ulti1nos. Em torla.s 
ns secções da li nha. c ·ntral e elll todos os ra.
rnaes fizer:uu-se nec.essar ias e pro01ptM rep .ra
ções, e ai ud" algui1i;t:: são :ndis?ensaveis. Tal 
.oi a in tcnsitla•l(l do ph~nomcno 'lut: o trat"ego 
ficou iuterro1upido por muitus dias. 

O Stt. i • S .ECRBT • .\.11.lo dá conta.do segninte 

EXPEDIENTE 
Officios : 

Do min1sterio dos negocios d~ fo'-enda, de 2i 
de !\Iaio corrente, re111etlendi.1 :is tnbella.s da 
receita e!fectivu e de~sito~ liquirlos arreca
dados no exercício ds 1880-1881, da rcnd:i. 
provavel no exerdcio de 1881-1882, e da ira
portancia actual da. divida lluctu:uue do the
souro.-c\ quem fez a requisiçiio. 

Do ministerio dos negJ~ius da mari nha, de 
20 de )faio corr entl!, pedindo d ia e hor,1 para 
atiresent:u· o seu relatorio.-Foi marca<lo o dia 
3U à 1 hora d:i. tarde. 

Do minis terio da agricultura, corumercio o 
obras publicas, d" 29 de 21-laio corrente, de't"ol
vearlo, o requerimento, couipetentemente infor
mado, em t'JUG o B:,riio da lbi,tpa!)a e outros, 
pedem autorisa.ção p~t·:i. fazer os estndos neces 
sarios para o mdhor:.mento do porto do. Forla
leza.- A quem t'ez a re,1 !lisição. 

Requerim•rnto de Fra ncisco Tei~ei r:• de F:l
ri:t, ad1·~gado dá_ cidade da Estancia, pro,·itteia 
de Sergipe, pedindo sej:i-lhe pel'tuit\ido a. con
cessão de advogar ern todo o lmperio. - X com
missio de justiça civil. 

São lidas e '<'ão a imp1·imi r p:i.ra entrar na 
ordem <lo• t rabalhos os sei;uintes 

Pro;ect;< 
N. 136.-1882 

z::r. .SESSÃO 

A cornrnissão de nrçan•ento examinou a pro
posta, do goreroo abrindi> ao m in i, ter io da 
agri~ultura , coi~me~cio e obr:.u publicas uin 
credito ~xtraor~1ns.no de :367: U81$i 16, par:. 
ser apphc:i.do a re~ra•;ào dos esLr<l.00s causa
dos ~ ferro-ri:i D. Pedro li pelas churas tor
renciaes doe mezes de Fe,·erciro e i\Iarc;o do 
corrente, e julgando justificado o pediclo de 
cre:llto atte nta. a notoriedade dos estragf>S q ue 
nessa estrado. causara" as •·hu vas nos r e feridos 
mezes, ci _de parece r. a commissilo que a pro
posta. sep. con\'ert1da no seguinte prqjecto 
de lei: 

Ac-rescente-s~ no lognr competente : 

A administruç:1o cu n1priu o seu dever, orde
n:tndo a immediata 11xecttçito das obro.s pNcis!Ls, 
e a <lfrectoria d:. es trada, efficazwentc coadju
,·a<la pelo pesso:i.l au:tili:>.r, houve-se nessa 
eme1•geoci:i com acti,·id:<de e zelo •1ue não p<id<l
ria.m ~e· e:i:cedido.s. conseguindo org:u;ir.ar im · 
pr Jvis:uoente ,·r.ri,~s l!lr111:i.s de n ·11ueroso~ OJ'e
rarios e dar si 111ul auo:i.men to a tralJ:ilhos di 
versos a impulsão mais vigoro$ll. que a. nalurez;o. 
das obras permittia. -

Si>me1:Le .agora, porém, foi possível deter
minar a despeza r;ffectu:td<" e cak•1 ar a <lespe
za prov:wel, ainri:i nec()ss:iri:~, e ó par:>. occor
rer a 111n:i. e a outrn q ue, na fÓl'ma. du. lei a de 
orclero de Sua illage:.ta.de o ln1pe1·ador, venho 
apresentar-1•os a ~egu . nte 

P;·oposta 

Art. 1. 0 E" aber to ao minis te rio dos nego
cios d« ag,.icn ltura. co:r1mercio e obras pnuli
ce1s um croo:to e~t r.1o~dinario de &ii' :\JS l$il6 
afim de ser applicado '' r!lp:i.raç!io dos estragos 
causados :i fec·ro-\•ia D. f-"edro l( pclns chu1·as 
lor:euciaes dos m ezcs de FeYereÍ1\l e .Março 
ultiuios. 

ArL. 2. 0 A presoate lei farã p>ir te dos orça
menl-Os dos e:i:cr cicius de iS8i-lliS~ e 1~2-1883. 

Art . 3.0 São re\"vg-a.das "s disposi<;.00;;, em 
conti-~rio. 

P:ilaci1> do Rio de Janeiro elU H de Maio de 
i882.-Jf . . -!.toes r.le .11·m•jo. 

Fel'ias do~ oper.'trfos que se empregaram dt!
,.ante os me~es de Fevere;i·o e M a1·ço iilti
wos em wa/Jalhos extn.1ordina,.io~ da ferro
'lli<I D. Pedro II 

A asserubléll geral decreta: NU. i • secção .• . •.... . . .. • .•.. 13:851$300 
56: 369.$650 

i :6i8$9UO 
27 : ,IJ)(),;;550 
28::i.'liti$U::l3 

7Zs70D 

Art . 1.0 (Com-· na proposta.) Na. 2• . · · • · · · · · · · · · • · · · · · · • · • 
Art . 2.• ( Como ll<l propos ta.) Na 3a. · · · · · · · · · · · · • · - • · · · · . · . 
Art. 3. • (Como na propasl:..) Nl\. <1~ · • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Na 5• .•.. • ...•.. . .... .. ...• . 
Sala d~s comm iss~ <'s em 2!1 de )faio de 1882 . :\o ralllal de Santa. Cruz . . ... . 

-Be~erra Gava_lrnnti.-l.ourenço r!,1 .-llbu- ~o de ilbcacos .•.. ... _ ... . .. . 
que~que.-Rl>di·'f/Ues J.,nio,..-Antonio de Si- ; ~o de S. P:i.u.lo ••• • • ••..•••• • • 
!l" ':irc<. - .Bezerra de Mene::es.-F. :Sod,.ti , 1.No de Porto :Norn .... . ..... .• 

121),..;:JO.J 
19.495$:j75 
2:378$050 
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Co1.1t:1 11? salarios de operari.;is 
1u1·nec1tlos pcl11 cou1pu.u[ú:i d:i. 
fo1·»0- Yi-. Jlhius aad Rio 
par:i trabalhos exti·aordü1a
r ios no r~nw.I de S. P::1ulo .. . 

l 
· fuma! de S. Paulo 

H~1ú0<(1ÍO de b:1r reir11s, recon-. 
str11c~iio àe Me1·ros e r .im pa-

3 : 4i05110 mento de cói"!es. t.900111:1. , •• 
- - - --'-- Muros <le apo-io, · Mve~ti1uento 

24:0(0$000 

12: C00?-000 153: i05:)708 de côrtes, etc., 570m3 .... .• . 

Pabcio do Rio de J:moiro em H ele 1-hio do 
18S:?.-Jf . ..-Uoq,; de .·franjo. 

Il 

V<<lo;· d1J >11ate.,.h<l 1Jlit)Wa941.lo e <~ emf>l"Cfjf.tr 
um tra/Jalhos cx!l'ao;·d i iiarios da /eri·o - i:frt 
D. Pccl,·o I l 

Na i• secção . .. ..... .. ..... . . 
Na~· ditn. ....•. .•. ... . ..•... 
Na 3• dit11. •. •...•... .. . . . ••. • 
Na 4• dita . ......... ....... . . . 
Nn 5• di1c. .... . . .... .... ... . . . 
No r~mal ele San~:i. Cruz ...... . · 
No do S. Paulo .. ...• . ...•• •.. 
No do Porto Novo . .. .......... .. 

fünpreg:ulos <li\\ Março e a cm
p1·egar para conclusiío dos 
tra~alhos, approxi111:,<li\uwnco 

(5 :7i5$848 

20: 000~'000 

20 :775$948 

Palacio do Rio de .ha0iro em i1 de Maio de 
i882 . - ,11. 1l lvcs de .-1mu}o. 

lil 
01·çcw1~Ma ap,i.;·o.-: ·.,;,tdo da rlespc;a a effe

C'lua1·1><wa concluõ<fo tfos t ra[)(ll/ws e:.;1;·ao1·
diwu-ios da (~fl'v·~ia D. Pedro II 

1& $ec,~1o 

Rcmoço1o do ba1•reirn,s, 1·eco11-
strucçiio de a~orrvs e raaipn
rucnlo de córle.;, 6.0ll:J111~ •.. . • 

Mu1·os do a.11óio, rc\'cstimento 
de ate1·ros, etc., 92m3 •.. .••. 

~· sec.;ão 

Remoção de l>nrreiras, rccon
stru".;5o de aterros e rampa
mento Je córtos, :32 .\)821113 •.• 

Muros <!e apoio, re~1·os tünenw 
<le atcrNs, etc., 9'25:11:; •• •.•• 

4' sccçüo 

Remov~o de b:.irl·eit':ls, re~on
. sti·ucç~io de a tcrl.'<l ~ e raru [l:l.

roento de clirlos . 6J~0Qml . . .• 
]\foros de apoio, re;;ycstimento 

de côrtc:>, etc., 1.1001113 .. , • . 
5:\ secção 

Remoç~io de barreiras, rccon
struc\:iO'. ·aterros e r:11npa
mento de cortes, 9.5QO:n3 • •• • 

Muros de apoio, ro,.estimento 
de aterros, etc., 700m3 ..... . . 

V , r. -22 

8:0008·}00 

2: 000.~00 

45:000BQOO 

20:000~00J 

8:000~ 

22:00();5000 

10;0~()00 

15:000:3000 

Rnlllal do Porto Novo 

llcmoç;lo de b:irreiras, reeon
strucçiio de Mel·ros e rampa-
menlo de córtos, i.500m3.... 2:000~000 

'.\Iunl;; de· apoio, rovestimi:into 
do cul'tcs, etc ., H 5t11:1 ,....... 3 :000jCOO 

Eventuaes 10 0,:0 ••••.•.••. , .•• 
íii :OOO.p'.JO 

i7:10<J:'.;OOO 

183:100$000 

Palaeío do Rio de Janeiro em H de l>faio 
de 1882. 

RecCqJitulaçúo da !lcspc.:a a/fcctuada em Fe· 
't'ere:ro e 3larço ultimos e da ncccsscwia a 
( <t ::.-c·,. }Jcn·a res tab~lecimc 1ita da fetl'o-via. 
D. Pcdi·o II 

I. Feri~s dos operarios que se 
cmpi•oga1·:rn1, du1·:inte os mc
zos úe J:"e'l'ertiiro e llfarço ul
tilllos, em trs.balhos e~craor-
clinal·ios. . . .. . . . • . . .. . . • • . • 153: i05$7GS 

ll. v~101· do m~tci-ialcuipreg:\do 
e a em~reg'.tr 0111 trabalhos 
extra01·chnar10s . . . • . . • . . . . . 26: 775.~9-!S 

HI. Orç.•mento :ipprol!:iniado da 
despe;::i :i cffectunr p:.ira con· 
clu.;;lo dos trabalho> ei.:traor-
din;U'ios. ... •• . . • . . . •. • . . . . 188: f OO;)OOO 

SG7: GS1$7iô 

P,1Jncio c1o Rio c1e Janeiro em H de .'.lfaio de 
i8$2.-.il1. Al~C$ de :iraujo. 

1882.-N. i37 

i2• SESS:\O 

A' commisslío de pcnsües e 01•denados foi 
proselltC a côpi.a <lo dccr!!to de 6 do Maio 
de 1882, <[UU transfere repartid:.ruen te na. 
menores .Jo:iquim, Francisco, Alfredo o Bra· 
i;ilia, filhos do eirurgiã0-mór de IJrig:ufa 
Dr. Jo;i.quim Antonio ele Cilh·cira BÍllc!ho, " 
pensão anm1al d!l i :000$, conccdid~ pot· dClcrclo 
de i 4 de Setembro de 18'70 i ·;iuva do mesmo 
cirur~:iiio, D. Brasilia Augu~t:i Chaves Botelho, 
hoje fallecida. 
. A asscmblét\ ger:i.l re~lve : 

Art. 1.0 E' :ipprovndo o decreto de 6 de l\la.io 
de i 882, q\1e trn.nsfere rej'.12.rtidllroenle a.os 
menores Joaquim, Francisco. Alfredo e Bro
sifü, filhos do cirurgilo-mór de brigada de com· 
lllissão D.-. Jo:iquim Antonio da Oliveira Bo
telho. a pensfto annu:il de f :OOO~. coMcdida 
por decreto de 14 de Selcmlirv de lSiO à viu1·!1 
do mesmo ch·ul'gião, D. Brasília August:t 
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Charcs llui.cllw lllliO fallecid:\ : s-a ndo :111 ::nto n.o !nin i$lro que, tenrlo delles conh9cimento por 
~os lr'Lls p:·i .. 11: i : ·~>s ~~i: llen t . atú á rn Liot·i J:H1c. 

1

. Ulll Lelog-ra1 1.1 1 ~1:1 apoiou aqui o a.cto do presi-
Ar L. 2. 0 Es '.1 po n.~:;, , >;crà p:iga ,1;. .-l:lL:t do do l!l_e. . 

,\eC'r~to •)Uü a 1r:rn,;icriu :i ;S ,~i t ":i _m_:n:,rc:.. I :\ 1ud:;. no final do mesmo discurso, o nobre 
Art. :to R~,·o;;an1-sc as d1sp;>s1ç .• >Cs e u1 e.011· deputado _referiu ~e a um ClDJ?re;,.-ado ~a ca.-

trar tu. mar:., e n:u) sel s1 o taxou do infiel , nao me 
S:ib d:is commissüns em de :lfaio tlc 18S~- lcllllJro de que Lermo usou, mas füL publicação 

-IM~(onso ,fc .-frmr._jo.-Josd JI 1.1riait;10 . nãovem isto. 
E' lida, po~ta e m díscnss.'i(> e :ippt·o1-ad:1" O Sn. SoliZA L:&Ão:-Tem mui tas outr:.s al-

r e.l:w.çãn do projecto n. 55 I·; ile iSi \J . (Emenda tc ra-;lícs. 
do sen:\rlo . ) 1) S1t. Jo.\Qi;rn T A V.\Rl!:S :- Quanto a.o aparte, 

O $n. 1" ~l:'.•'RET.\~w.1 procc<lo :i lei tura dos ú •11rn ~c:n dul'ida não foi tomado . Eu tambem 
nomes <lcJ; Sl'~ - deput;l.do:;, '!" e pcd ir~i :n " p:.- Jci mui~s, <jllC n :'io fo ra.m tu1na.dos . 
b...-r:t el11 temp0. O Sr.. JosE :\L\Rl.-1.l\XO :- Eu me cing i :í.s nobs 

O S<t . P1t.ESIDE:"TE:-Tema pahn -r:\ o S:-. <le- t:ichi;;raphica~ . (IIa oi~tros aparces .) 
}ln lado Rrigo H:i 1·1·os. O SR . R"co BARMS: - Sei mui to bem que 

o ~r . ].~e~·o 1~ari•o,o::- s~ . [ll'e
siclentc . no 1li,;cur;;<J p:ihl ic:lll•> h•Jntem. do no
bro dcpulndu. o $r. !ír .. José >I::tr iani10.est:i um 
::tpa1·1.c n:cl tl, q11c se pre8t:> :i ínterpr c taç:Lo 
mui Lo di 11'orcnt c d:i.,inillo que cu ti,·c ew vista, 
'l'1:u1d:i o proferi . 

O :31· .• Josd ) far ianno disse (le;11lú) : "Xos 
te ta ~ o,; , a <'1 ttc allndi . pci:óiu. '·l'"uido a 16 d e 
::\la i <> de 1;::7:5.o P'"'º l' Ci'n crnlm cano <!l» l brut.~l
~ne:iLC c<p:ü !cira•lo na pr:tr;.o. pnblic:i . . . O Sr . 
NctjO n,,. ,·, ·o ~· :- F._.] iz1nenlc. }) 

u:io se mencionon o nome desse empregado, 
sondo as rniies disso muito çonhecidas de todos 
uós de Pern:unbuco. 

lfo Sa. DEPUT.\DO :- Es: as reclamaÇões d!lvem 
ser po~ escripto. 

O Sn. REGO BAnROS :- E' só i s to o que eu 
queria <l iJ.cr. 

O Sn. P nESIDEl\Tll : -O nobre depu tado deve 
mandar por e.scripto ;i. sua reclamação. 

Te111 a Í'abua o Sr. dep ut.ado Rodrigues P ei 
'!:.t1Lo. 

::\ ;"trJ fo i Í:-!- t•> ~-1 1prn ou diS!\üª Prímei:·an1entc 
o po,·o p~:·nrnn lluC':cao não podia sei' espnldei- O Sr. R ·o dri;;-ue1" Peixoto:
P •l-l i"-':' 10 1i;1 12 1-''"ça>: nem ell:is orM<l b:is· Sr . presiden te, lendo lwje no J)iar·io Oflfrial , 
tan t(,s iJ;lr:1 isso: ereir> '!"ª o nobre <l" pul:Hll ,·1'1e d11as r oclam,.çiies for:un fei tas pelos uolires 
<• r e'''-' ni1:,ce. <k ['utndos pcl(ls provincias de :Minas e Rio de 
Dcp·' i~ . " '1no en d isse fo i •rue foli:r.!11cn te · .Ja nci1·0. os ~rs . Ca r valho !{ei cnde e Alfredo 

ness~ <li~c h<J:t\'e csp ;<hem Pern:lrnh11co. por - Ch:ncs, acerca de :1p:1rtes d:ulos por occ:isião do 
•r:u e :i lcrn:!o c1:lc foi 111uito t11clho:· pre,·•mir-sCl discurs•, <[l iC pl0ufc1·i a ultima \"C:r. que occupei a 
o ni:>l. ' l'·le µ~di:: r cs,11tar d:i,;adle :i.jur, t:nn ~1lll) ntlt n ç:lo da c;1s:1, cnmpt·e-uie dizer qu~ esses 
<la.n.!o- ") :d~" : nta .i e~p :d<foir::J : ts . l\:io soi se :ip:uws. $i c~tào publ icados, o Clstão de confo r
elb~ ±<1:·:1:11 t\)(J:;s !Jé111 ca bíd ,.: s : 1ue ,;1. lá a.,1e~e 1ni<b<lo con1 :<s uot~s ta.clüg1·r,phka.s . Si por 
/:i ~d-: ('j~d;tt . · a· ~· ... 10 u1.elkfJ;· d lJ qw: c H. rcntu ra. :..1lg-u!a engano houve, foi no modo por-

o :-,. . .lv~ I~ SL\P.:Ax:-;o :- (lh : Stnhorcs ! q :e c~s:<s nolas foram to~i;idas, e não por'l.~e 
:\.ppcilo para :1 c:otnl?.r :i in l<'ÍI':: . en L~e out~os ' "' !.!'·esse q~1alc 1uo:· a l teraçan._~uer por ~-cas1ao 
p:tr :t •.> '.5 r •• \m:-.ro Be?.OJ'I'"· q ue c it:i.mou :i rh rn;p ··~ss:io, quer por a.cc:\S1a.o da rcv1s110 das 
1:iinha aLLe nç:!CJ p:u-.1 o seu '\P:t!'te . nol:i.s . . . . _ . 

~ " , . e, r1uc quero t:ize1· sentir e que eu nao tn ·e, 
_o ::.n ... "'1~' "' b .\TU\os ::- O <1uc l)U 1hs; c nem podú te1· pa r te al "'nma na alteração das· 

f; 1 :-fcnzri1 1?n~c n esse <lm !1011Ye esp:J.d:\ em s~s apa rtes . " 
1 e~na 1nbu<'o . E" o ,1ue tinho. 11. dizei'. 

,O :31\. J?si :VhRu_x~(• :- E u dizia :-o povc o Se. PR.t!S•P:t:l\TE: _ o nobre deputa.do 
fot esp;:ld•otr:tdo. hrn~•lmente : e o !1ohrn depu- mande :\sua recl:\loa~'<io por escrip to . 
k1do) disse : « !:' elrz:llcn te • (Apow do, e 11« 0 • . 
ap1Jiatlos). Appcllo pa ra :l cama i·a. inteira. . 1 em a pala n a o :,r . depl~tado Eseragnolle 

O ... l' l ' ., . . 1annay. . :-;n . ,r;r,_o H ttRns :-1, epHo : o qne ea rhssc 
ÍOI qn ': fol1 w 1ente n·~~se dta honYe csp:id:L o s~·. E,,::cragn.olle T a u :uay: 
cm P.-,rna1 11b1ico . :)r . pr esidente, dcst;1. Lrilmna tenho apresen-

0 Sit • . Josi:: M.\:~r.,x:-;o:- \'. Ex. disso s ii- tJ\do n:êo poucas recla1Dações, baseadas em 
men te - fP.lizi o1r"tle . que não mo csl r:rnh•rn. tiU•' ix"s reaes de cidadã.os otfendidos om seus 
P?~que <• p.~t·t !<!o d<) •!•}b:·e deput;,<lo" poiou 0 pre- di reit<>s pelus delc~ados do min is terio, e pelos 
~rd<:nte 'l"" w:i ndou dar essas csp:i.ldniradas. propr ios memllros do gabinete actual. Essas 

O S:t. R Y.1;0 BARRos:- .\~ho >imito cou\·c- q11clxa.::; refori~ ti1-se ,; p ro\•i ncia de Sant:i Ca
n ie nte esse dfr0ilo do ;;rivor nn do m:-.ndar espal- tharina.. qu e tenho a honra de r epresen tai." 
dcirar a ,1uow nier~ce . nes ta c::sa ; e ellas d:ixa m-n.\e o fot>.ds.<lo dir eito 

O Sn . . io~" ~l.~ nu~:;o ,1;, 111 11 "'•'ª'til . ; de assmnir· em i·ela•;ão ~o gabinete de 21 de Ja
' ncii·o a :.tLiluJc <1ue Lenho tomado. · 

Y ~': · Ri:•'' j~ .uo!os: - O•t ira :i pa :- tc r11e11 1 Ma,~ :i:ror,\. :-\r . presidec te. eh ~ga-me com 
iu v 101 tan:l;c :u t<nn:idü, 'i'1:i.11<lo eu disse sorpr.-; 7.:i o cooheci ma nto de · e$t" r sendo um 
-<) ~0 11 tir:.c •me 11l•J r•o;;t en or <l ei;; lncios deu razl'io 1 magi strado positi\•a men te victim;i. cl:i pei-se.;ui-
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~ão do nobre irrinístro <la jnstiç~. e nD. irnptl~-- ; Sia1, parece: •1110 tcd11s ignor~m l"ll'a on,le 
tan to provir:cia do l{io de .l:t.neiro. tão bau1 ro- · foi este homem, seg-L1ndo o Sr. ininislTo <h 
presentada. neste rccin lo e c1ue le1n co1:10 ~ho · justi~u ! 
das queius, dos ela.mores dos seus halii tante~ Sr. ptesiden te. Y. E,. crm1prehn!ldc •1uc é 
pessoas tifo auloriwd:1s pol' s u:t elev;ul:J. po.'>i- caso gra,·e. Vej" o pai~ eOlllO se cst.\ adiÍmlis
~.ão, por 6eus talentos, por serviços feitos o.o lrando a ,ju~ti<.•: eu1 rela c;ão ::i.os p1·op1•!0> j u!ic.s. 
gabinete, <1 <1ue po~tanto de1•el'i(l.m ser ele mnito Irnagiuo Y. E~. o •1u~ se dad 101tge do.:sta ('{1.· 1.e, 
peso n:i. opinião uo mesmo gabinete . (,tpw·tes .) e llct i u1possilJ ilid:.1.k ·I~ S\l rnclnrn:u· cm tempo 

Si· presidente, o St·. ,,;inistro d11 jus tiç :> om comi) :igo:·.~ o cslo1.1 fa zendo. 
i ·• de Múo otllciou :10 p1·csídenl<i da p1•ovil1!:fa )fanclG, pol' tan tu, o l!)OU l'e•-1uoi·iwr.11 lo ,\mesa 
do Rio de .Janeiro, manda ndo l'CSpons,il:iilisar o C!ISO :i;io sej a s:1t.isíc, i to já o po.!ulo <l<! C$cbr c
juiz municip:il do torino do Sapucain., o buch:>- .;iwcnto 'f llC po.;o. (LE.) 
rcl Placicl.o ele Pinho Pes$0'1, por ter a 12 do Senhoi'cs. ruio conhcc;o es;;e j uiz. Cott sidero 
.Março a ba.ndon.i.do o seu empt·eg-o e ido par:i sú o fac lo. (•liJa;·t1!S.) Quer.1 só s:1.her si :tqttdle 
l og-ar incel'to. avfo~ ou oílicio ci .i uslo nu niío. Vcnh,,::i ,1s 

Ora., Sr. p~esidenLe, V. E". i;:1bo, d~ve sa.bo1· c:i:plicações. Si c u :i.d1lll-as justas, hui 1lc 
ou, si não sabe nrnda, fic:i.1·à S;•bende (i"isfJ), q•1e dizei-o. 
coutrn este m•igistrado h:t prevcnç:io e g-rancle :\o tem1in:u• pe•i'' s!ucer:<!JlOt'!lc de;culp;i :\ 
prevenção de ol·dem eleitOl':t!. EnLretanto lo>i.b~ nobre dopu~:iç•iO d:t pl'ovinci :c do H.i•) do hneiw 
as informações offiches são al>solut.J. rllente con- i:i_ue com 1nui t.~ mais autoridade, e 1w caso cl<: 
trarias ao que alle-!''\ o nobro Sr . ministro da ser muito mo.i s :it:end id:c d,, q ue cu p·•!'l'C!l t·ll-a 
justiça naqu.~lle officio. poss:) ~01· podcrin t~r :'p~es~atado ;i C:tumrn lllU•\ 

Diz elle tom elfeito que a iZ de Março u l- ([lleix:i. <[Ue me p;wece t;\o fundl\d.>, re.snltando 
timo o juiz municipal passou o exel'cido da dahi ce11~ura seve.-:i. '" esl~ g-:ib!neto. 
vara e reti.:-ou-se sem l icençtt. Orct, Sr. v•·csi- () Stt. .J . P :i:xrno :- :t deputa·;<io tlo Rio elo 
dente . tts iníoruiaçües são. :is que p:·•sso '.l. .l:meÍl'O ' l''e rcceb:t "' ce11sur1. 
expôr. . " s 

Na. secrclal'Í:i da jnstiçt consta., sei:nn<lci O ::ili - A :>lli\.\Ut: r 1:_a.H~ill A EOU'l' ll os • F.:\llúl~ BS 
a ttesta o Sr. co11selhc1ro Jos•i Bento da Cun!1;i - :\iio h:. .:1:n .~ur.c . 
Figueiredo .Tunior, o seguinte (lc1vlo) : O S1t. Esc;1,1G:\<iLr.1< T.1u:HY :-)i:io ha 111cn()t• 

« Officio elo pres idente d:i. provincia de 15 de consurn. (J .:ui •. ,cl.0$\ • • i. •ineirn \·oiu tci· ~s :ui
Murço, p(lrticipnndo f]UC o bo.chnrel Pb.cidodc nlnt~ 1uãus, e eu i ll11i1ediM>Lrn en LC a api·csento . 
Pinho Pesso:i. interromper:\ <l exerdcio po;· <l ll- O nol>r" lllinis t:o da justi<;.i que nos tr:inquil
ente :i. 13 daquollc mcz ~ liz<: :i. 1·cspeit., uo s ,u m(•.lo <le t1·.:tt1l' os iu'l,,-1c-

Vcjnn1 senhores, o pr es idente offic ion a.o mi- d i'.l.lOs i·e1m~sc 11tanies da jlls t i•;" pui,!ica no 
nist ro d" jusliç:i. que :i 15 de )hi·ç:> este juiz pai2. (clpc1ttas.) 
municipal int~rrompet":.\ o c~e:·cicio jl<lr doente. -E' falo. "p•;i:ulo e :uli:1tio 1rn1• peuir a pah n-_.
e ao mesrno tcmp0 o ministro <l:\ ,justi<;a dccb r:L 0 ~:· . · nüni~t~·o d:i jusl:ic:a. 0 segLÜllt<; r1~ 1 \lrnn
ao presidente que o mesmo jui1. municip"l :1 l Z wonlo : 
ab"ndoaara o seu empref';cJ ! O que é que ~igc.i
ficn isto ~ Quo111 t~·,i r:iião '! 

,\inda mais (lemlo): « Da s1:cre1a ria de jus
tiç:i. const.:i. t :i.ml>e1u : A poli<;llú ào b:ichnt•ol 
Placido do Pinho Pessoa, datada de i 3 <lo 
mesmo mez do Março, 1·cqLtorend·J tres rnczes 
de licenç:i.. " 

Entret:i.uto Cl\SB bacharel e respousabilis:i.do 
desde o dia 12, quando é datado du dia. segninte 
o seu pedido de licença ! 

Ainda mais, se nho:·es: é de 20 a portaria 
p eh qu:tl o ministro lh~ concedeu esga J~c7nça . 
pedida. a. 13. C-<nuo, pots, c.~se 111cs"' º 1n1u>s tro, 
manda r csponsabilis:i.t· o magistr:tdo por aban
dono do empi·ego a !2 do 1ncl. de Afarço ! ! 

Sr. prcsiclente, nem ser1uer vejo o nob1·e mi
nistro tomai' notas t (Riso.) 

Q Sa. l\hFRA (mi;iistro ela j11stiçc1} : - i\ão 
p reciso tomar noLns par:i rospondar. 

O Sa. E~CRAGl'OLLE TAu1uY : - :\. t:iu1~r:\ mu
nici pal da. Sapucaia. decbr:i. •1ua o jniz mu1\i
cip~l esteve em cxercicio ai.e 13 de ;,\forço. e o 
the souro nacfonal pagou os seus venc1mcutos 
até aquelb data. 

Nestas condiçÚl?s ó que officialmen te se cle
clar-J. que a :12 fôra o carzo :>b:i:i<lon:ulo som 
ninguern saber que runw tomara q ue1J1 o 
servia 1 

He11rn.?i1·0 <J LW se itt.~ ç:m 1 i u l~!~"Ul :l ~·üu:i :;1.u ~r. 
uünistro da jnsti~ :L suurc o o!li ... w do prcs1dc11tc 
d,t pro1-incÍ:\ du :t.o ilc J.:ncirn, 1u:1nd:\Tid? ~es
ponsnLilisar o jui-. :OLulici pa l de Sapuc:ua , lm
chitrel Pl::ci<lo ele P inho ?cs.soa ptJI' <lvan<lono •lc 
c:Lr go a 12 de ~laL·ço nlti mo, quando t0<h > as 
i nforrna~U-0~ otlici!'lc3. r;Ko ..:ortl :·~ ll'ia~ ~·· essa. assc
ve1·a~5u 

S. R. S:1lo. do.~ scssü•}S 30 <le :\bi.o de l &!:l . 
-E~cmy1i0Ue 1'aunay. 

O Sr . • :Jo,,;é J\'.Iaria:uno (/wrn '"ª~' 
expli: açito p ess o;.d): - ::i \•. pl~es iElente. o re~t
rnento deteru.tlllH '.flHHuj rcd:l.u-i:u;ü•~S co :i tr;.~ _1n

cxactidue~ dedi~cur.>CJS scj:cui ieit:is pot· c~cnl' to 
e 111:u1<brlas :i it1e$"; o obe<loccn1lo ao que o lle 
preceit1Ú\, uimh l1:1 p<l lW) "l"'osonl ei. u"''' 1·edi
fi c"11·;i.o a. :.l:ll ~lp; 1rt · , l"J IH.! :q.1LJal'C t.." t! .lado p 01' ll.Unl 
no r'osnme> do ,l i ~<' 11 ; · ~u d(l honr;"io •lcpnl,\'lo pelo 
Ri<> de hnciN, U•) c1u:t! di,.\u <JUO o :S:-. .loa.
i p1 i .11 Ta\-;ll'OS c o 111IJ, tt !;L o con lr~t to , 111n.s <le :\~n
c)ia ,, pr ,,:;;i:lente. 

O S•i. l'. 81i t.1t.. ll\IO : -Cout P.li'c~L·• é .11tn:L 

sinp;utarid:tde, mus LoJ.:is n0s ouvtmos lsto. 
(Aiioiodo.<. \ 

O Sr .. Jos~1 :\l.\RU :>xü:- :\';'io 101. porôm, para 
isto que pedi a pal:v; r-.>- De\'O dec\ll.ra1· quo não 
me ach:1\•a no recin to <1u~ndo o no1're doput.·vlo 



Cfrnara dos Depl.lados- lm!J"esso em 29JU1 /201 5 15:12 - Pêgina 6 de 30 

1.i2 Scssüo rm 30 lh~ r-.r,1io rle 1882 

por Pernamlrnco lcmw tou uma nccusa~Io contr:.1 17.o,so fugir :i rcspon~ahili<ht<k .:lo q l\C •.li~;;c , e 
a exa:tid;io de _n,u ª?'.'rte qtte dér:\ quan•l•> C'.I sil~:\ . 1'.~ l'·inc _n:io so ''. ·~ha:"' n:\S n• 1tas_ ta;-iiygr~
fall~n a nn scssao de 22. ph1<-.h , mas 'iuc o.n t.xlo cnso n .10 .\Itera> li 

Pnrcce r1uc o nolJI"e deput:do não quer cri j o f1.t11cl1J do meu <liscu.rso, por•iuan to nell•J ni•.d:i. 
:i.tt.l'ibuir-me a. inex:ididãJ; dccüi.ro, porém, ti. de positivo ha\'ia eu :u·ticulaclo contra pessoa 
cs.marn. que nem tal i}1exn.ctidão houve. alguma. 

Qu.nndo cu dizi:i. q ae o poYo ]14wi:i. siclo os- Cinjo- :ne n cstn~ o1J~e :·raçi3es.c peço cl•,sculp;i. 
paldeir,,do IJrutalmocitc na praç::i pnl;llc;\, cliz ti Ct\$a <ie harcr :ifrn~:1tfo !l:i Stla pa(!i:l<nch; mns 
o nol>r.i dep1ü:1do l0r d,\<lo o sHg-uin le :1parte: sô o fi7. em rninlw clofosa. 
<i: 1''olizmcnte h<rnvc csp:ida. nGsse rlia 0111 Pct·
nambuco•, ap;v·t\! de •1nc os S rs . tachyg·i·r.phos 
~ó tomaram a pal wr:1-fcliwmntc-ca1110 const.'l 
das notas 'lua recebi. 

O Sn. REGo R nmos:- Eu diss~. 

O Sr.. JosÉ '.\l.u;uxxo:- Nem eu ouvi. ne m 
<lra obrig:cdo" mprvduzir o a pa1·to 'l'lC n:io 
cst<Wa cs~ripto nas nola~. 

O Sn. BEZERRA Dl!l M&N~'l.HS : - Eu ouvi. 
rpo,ifii·mações de outt os seii'1qr cs.) 

O Sn. JosÉ J\hnu:-;xo:- Diversos colle;as, 
que ouviram o - felizmente - cha 'llar :>.m a 
minha. aUenção. 

Porem, isto não muda os termos d.i questão . 
Quer o nobrCJ deputado tEssesse ;ipenas : (c

li.rnicntc, quer ti1·cssc dito l:tmbe111: how;e cs
rada nesse dia em Pei"ilam lrnco, i st~ não 
altera os termos da ciue~tão, p '1r:111c o nobre 
rleputll!lo ~ppl:\.ude o act.o da intc1•1•nnc:to ela 
ospad~, que •eryiu pal':i :1 pcqiotrnçüo ele 11m 
nttent:ldo ~vissimo contr:i o povo. que no 
enrcio de um direito :-.ch:wn-se pacil1caf11cnte 
rcullido nn prnç!l publie-'I. (.Apoia·lo.~.) 

O Sn. REGO B.1.nR<Js:- Contra o pO\"O, nilo. 
O Sn. JosÊ :\1.1IU.\iSXO:- ~ão me udmírarn o 

feli.;;m~ate do nobre <leput11do, pm'•l'lº to.lo o 
partido dclle ..• 

O Sa. RE ;o H.1.r.nos:-~~· 1h ordem e n:ío d:i 
dc ;ordcm. 

O Sn. Jost: llhmAxxo:- . .. apoiou e sus
tentou na irnprcns.'\ e;sc :;r:indo :>.ttenlndo (lra
ticri.'.\o con trn o pO\'•> 11cr11:1.111ln1c:1110. 

Foi contra o po\"ll •111c se pec·pclt·ou o atlen
lado. p:>rqne o fr11~lo <lc no ajm11.a mcnto mio se 
nch:\l'01n os t:ces S rs. liclal;;os de min!i:i lcrr:o, 
niio quer d izei· 'JlH! alli n:b se ach:wa o )JO\'O 

que trnbalb e 11uc luta pcl~ vicht e pcfo. l ílwr
dade, e '\ UC p:i~" o imposto o defc:1de a lionr:< 
nacion:tl, qmrndo esta periga. 

Quanto ao outro ponto da t•eclamação d·i 
nolJre dcput:ido, não 1-~jo fund:imcnto nem di
reito ptm• foiel-a. Vejo que el!" inspii-on-sc 
simplesmente a nm ccno scnl.imcn\o do 1nnlfoia. 
ao qm1.l me colloco superior, porljUO o nr1lll·c 
<leputnd0 sa.ho que te11ho "·coragem <h~ .opini;:;e~ 

O SL· . .i'.l..ristidc:"' S:p i:l.1:">h~ :-Sr . 
iu·03idento, rogo :1 V.' E:s:. riuc SCl digne ele con
sul tar a C:\S;L si me concede, 11:\ scss ·o ele 
:1111:inhi\ o sont pr')jni.zo d:• orrL::m do cl::i, um:• 
urgcnci:\ ele :10 111innt<)~ )Jar:t f1111 t1:1111entur 
u111:.• indi~;tçiio to1Hle;nle :1 l'c t'orn1:•r o rcg-imou
lô na pll'to que S ·) refe1·~ â úis~ass:lo da rospos .:: 
t:< ;i falh dJ thl"..>!lO. 

Tra!.:rndo-se de um:\ rneuida que reputo itn
por L"lnte, . por<juO tem p•Jr .:iu1 mclhonir os 
noss:is habito._ de discussão p.1: l:11nent:L,-, esf;Jc · 
ro q o a c:i mata n:io me ncg-ar:i. a urgoncia 
solícit.'.ld:>. 

P osto a Yotos o reciueriincnlo, ó aprn·ornclo. 

O Sr . • Toa.quin:i Taivare:-:;:-Te
nho ticccssidade, Sr. presidente, de fazer u 1u,i 
<lcch1rn.,:to. Li hoje no <'esaruc do discurso pro
ferido pelo nobre deputado pelo Rio de ,fa
nei!'O. 11u:1ndo hontcm doscm·uh-ü a sua intcr
pdn.<.:iio <lirig-icb ~io 1t1inistro do i.mpcrio, os 
se;;uintcs :tpart<:s. {lc): 

o1. O Sr. Sou:;a Crirvall10 diz quo o Sr. 
Jo:Lrjtlim T:i.vm·cs pedia'' pala1-i-11 para dcfen
del-o (o contrato). 

« O S1· . . TosJ Jfieri(im10 observa <1uc n~o foi 
rura def•lndcr o presidoato, m·1spar•i lll' ufiigar 
o conlrn.to. » 

\'. Ex. o a c:t.m~r:l. comprch c11<fom rjl1C nfio 
poss~ consentir r1uc S·lbrc cs!a ' lucstão, de t'mlu 
11itc1•esse par:t :' 11ünh:1 prc\·incl:l, li cheg-uc :i. 

1uinha opiniiio ::iitcr:\d;i por t.acs apa1·tcs, in
lci1-.\mcn lc i1: cx:1ctos. ( .l11oic:rlos .) 

Eis por.pie \'cnlto <ll-'l: l:•r :i:-, 'lnc 11ua11<iu pedi 
:1. 11:d:1wn pa1~1 rcs,'Xludc~ ao nobro de1rn La,\o l'º" 
Pe~n~1nbt\C!> ittH? init~fon o 1lab:tt~. :::oUr"' este ,L~· 
su1iapto, t•~sim como <1u:mdo a. pc1li hon\cm, n:i 
c!í ;CUSS<lo à;I Í HlCl" jlCJbção do l\11bl'C dC[Httado velo 
Rio do .hncil'n, Li nli.- f'Ol' ílm c~p,Jr a esLa c:11uar11. 
os factos que dc:erminai-ain a rn·o~udg:1ção d:1 lei 
11rovi11ci:tl 1568 de 1881 e a cclebt•:>.ç1!0 do con
tr.tlo ni1t•Jr iz:ulo pt>l' est'i. lei, npl'ccial-os e 
di~c\itil-os <lc modo :i. p~o-.-M q110 o honrado o 
,\islincto pl'esirlenlo •lc ['.~:·n;tn1buco, firm1l1vlo 
,;~so co ntMl.o, n:To p1-.,.tic0u 1nn :lcto pelo 'J'·' ~.l 
mcrc\~ ccnsut·ns. 

que emitto . 
O Sn. REGO 

O cont1•:ilo é incom·•mieatc, oncr,;s:i no.> co
B.innos:-E p<>rn muito mii is . ires pro•·incines, o tem por etfcito_ collo~ar o 

morc:icle> ele c::irnes vc1·des cb R'2c1fc cm con-
0 Sn. J ;;,." ~ ~L1n. :.,x~o:-E• 1 d<s•Q no ponto <liçi.1cs anonnac:; dm·.rnlc 20 ::innos, com dos

" quo Sll rcfcrm o nob1·e _<!eputado 'l~e o p r·ac;o \·nnta.gem manifesta par:i. a populaç;1o. (Apo•a
«la carne Y<irde lia.v1;i. sub~do por e:foito do un~a dos.) Bi11 minha humildo opinião, não é, i:on
m.-inobra!. de 1;1m conlmo cc~ a1guem c~.J.º . C(l(lendo g-:ir.:mlia de juro, o outros favores a 
nome uao dech~ava, P.~m1:1e nao e•ta~:i h :i.h1h- l uma associaç:lo, seja nuooyma ou de outro na
tado, _Porqtte arnda 1~ao tinha reccb1do Os cs- lurei,1, 'l''e se cooscguirà g:tr;>.nlir a popuh
cl:i.recunenws que pedira. . ~~io da c 'tl:uio tio l{eáic coulra o vexa01Cl que 

Vê, p1rtn.uto, r; Jlohre dep11Lado e toda a ca- sofft-e " ',.' co1Hc<1ucmcia da cxcc:;;siv:i c:1rcsti:\ 
mara. que não .iccultei cst.'\ pnnc porque qui- d:t ~~.rn'l \"l' rrle. (A1iofrrdos.) 
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lts 0:1. :~f):"l.S ileste lllill sii() c: . .,n:1;)cid•Hi. Entl'c 1 
clb.s il.!1·nr_;-.. C1)mO p!'i!.h.~Íp:d n pnrn·~l 0:1 n e nlt!Vll : 

de~envolYut1c1ü1) i_pV.: teia tljlü a ~H11nsLi·ía p~~s- i 
tonl no:;. :~crt•Jos. ot1clc ~o c~·é:i. 1) g,Ld1; rp1u se 
co~somo ao llccifo. (•l[ni<do.<.) :·:uqn;tnto. 
pois~ a p1·, }dnc~.fio do .~:\do 11~0 Ct>TtC-l}'l')n,ie;· ~o 
angrne1Ho '1:1 pop:1hç,io, ,,,, necos:úJ:i•.fo; do 
-consmno~ ús ur·gcncias do .:.uore~tdo ~ LJ:::nn
l~ç.ão tlo ReciCo f1~vo resi~n~1.r-:sc ~~ cow·,1)rnl~ 
ca:·ne p·)r. pr0).'·0 clci~~uk,. n:lr~\li?;,,n é co~1se
(jUOlle,i" da ;:lmn-lancí:i. Que1·c;· ba;·at'Z•\ ~cm 
:1bnn•h1nci'1, é •1u:;rn1· o cifoitl') oon\ r. c:i.a$a. i 
•1uercr um iwposüvel. Ct1niailos .) · 

~ncarando a. questão po1· ost:L face, nã ·.• app;-:i
Y<.H <J. n'!ul l~os:;.u appi'aval" o con~.rnto ~ nu.s. n:ln 
:tt~ l'-ll8Ci, Il.í.'Ul a.t.:.GU50 O pt.·es.idenb~. ru11','!llC ~Oi 
•jlIC ;:,lle :li'í<1 se de~1·íott tnna !in:::\ do tori·cno 
<l•• leg·a.li<la<lo; Pº'"Iªº· si ello C\'>"vu. o so11 et·1·0 
i'Oi consc:FHHlCia do cr.·r; r.ntcj1>t Co:wnnttido 
pe1a .:tssomblt:!:J. ~ru\·iucütl; ~L'11u~ ;1~L·edho nri 
IHE'\!.Zt\ das s.un.s 1_1tte nc:.J\··s e cs~o~-' .:.ntH11il.tn.<! n te 
convencido r111c alie n,10 s~ rlei;:oa influcnr.ia1· 
por nenhum motivü mer;os rl.igno ou inconfe.>
sarnl. 

O Stt. A~m~ro rn: Srqu1m~.\:-.l.pufa...lo. 

O Sn .. Jo.~Q 1;m T.l \".\l\Es:-Senh~ll·cs cl1en·an
do '"·'Recife o consolhcirJ .Josií LilJai·at1: n u~ 
J)Ü,l) e UlU horn.eru novo, lUH 1lestonhcci~O ~1il~ 
mn. bJ'azilciro <listincLo, rl110 tem occll~:\~o :i.s 
mais cl<J1"•1'hs posições co111 nuiit:i. bont'a e 
1.n·ilbulismo, cnC'0ntrna all! ;1 ncip .i,1,•:io Jl:i.
gcllada po1· 111na lC:Tiv--·l ci·he:ilimcnti c;i~. 

De t~tln pnrt.~ surgeu~ clamm·cs : p~do-sc pro
vod~nc<»s. oxt,c-so "mtcn·cuç:1o <ln .. nvc1·no 
iwovinci.il. • " 

O r1uc dcvb fazer o p:·osidcntn ! 
O ~~nico rcc.t~l"~O de 1-iuc cHe po \~~\ lan,;rw mão~ 

o nnH!fl re1nod10 a scn a.lc:\.nnc~ era. a cxe;,·11t;iio 
da lei ]ll'O\'inci:1l de t~8L rnuicrlio ~:in5irlc1wlo 
ctlit''.U pelos 1\1ll0:·cs tl.t11'1~lb l•fr ~'-C<"ttloll-;\, 
On~I<! r"l crim ·•• ontlú o :üL,~aL l.dc~ , ün•l'~ o arhi
trio? (•lp9iado$.) 

{j ~!~. Lot~Ili-:\:1; • 1~ 1-: .\1.f.1:ir:1-~:j( :: : - .\ l 1 ~i 
uilü c~·~L iHtp~ · 1';\Ü\';'. 

O Sit .. Juv1i::~1 T.~r.\ :: 1,:~: - ,\ l•.'l di ,,:pi1" im
por,1LirnnlCU(C, 1pHJ o prc.:;itl·;nlc pr .. >11pn·a tt ia-
1..· , ~·p·J~·~1-';~i;l rle um:l l'Ohq~:u1h.:i j1:11•,i. a~Ja!iiCc'..-

111chlo ,,ic .c:~n1os: \re1·~k--> :i c.i:brl t! di) Rccifa~ 

n ~~1. t;~_));~':.U,YJ:~ P~:Ut·:ll~ \ : - EsU. eng:
nado. 

p1s.t1s quG _Jii,, fornnl feitns !\. quo 1!1c p:i.receu 
ra:u~ '+"~\nt~\i:i.sa. (R'.Jcla1lUlÇ.-"JrJs e apartes 4) 

l~n ii;;.,, <lis<e que o J"'csiilcntc thcssc !lberto 
c~n 1 ~n1·~·cnc-í~. Am1·iuci~ a.penas, pc[t'Ls infot1na .. 
i;ue; •111c t~nho, qlle lhe forct111 feit:ts clívorsas 
pr.ipost1is. o 'luc. elle csc:ill10:.1 a que Ih.o pa· 
recen m::us :\cciait:n'el. 

O Sn. Go"ÇALVEs Fr;ri.RErn.< :-Nà) !lhritI 
C()ncurrcuci!I; foi um contr.ito dandostino. 

O Sn .. l0Mi.on1 T.\Y.urns :-0 presidente não 
el'•' obrig.1<lo :i :i\Jt·it· co11cu1·roncia ; e sobl'e este 
ponto o\Jserrn, crn l'cspo~La nos :\partes dos nfJ
bres deput-<do5, <1ue, tendrJ o pre;;idonte de b
lll:ll" ltm:i ma 0ida pr·om;>ta. urgente, p:<ra :•tLen
dct· aos cl:cmorcs chi ['Opul;i.~:ào, não e ele cstra
nh:w fJ'IC tirns.iú llispcnsarlo a concuri·enGitt 
pat•:i. a r1 ual tc,.ía de .ma1·c:u· o prazo de u'n ~ 
d1J11s mczos. (Ti·o«mn-s~ apw·tes.) 

Sr. preshlcnte, ~iutr, uao dispo:• de tempo ne· 
ccss:ino pat·a contllluar a respondei· ao.> ap~lrtos 
co1n quo •ne honrnm os nobres dep11tadq,s. 

O .Sn. PmcS!DF~T!'l :-,\dvi1·1.o a V. Ex. que 
11[0 tentlo ol,ti<lu mge.nci~. não pôde conti: 
nuar. 

O Sa. ,Jo .>Qlif)i TAvAR.Es:-Sou docil a ad
\'C1·tenci:. de V. Ex·. e .-ou sentar-m~, m~s creio 
'lue, cont e>sa3 poucas pabwr.is, consegui pro
Ya1• a ca11m1·.• que se pvde julgar incon venien· 
te o co1rn·ato p:tr:t f•)~Jlocimonto de carne.;; verdes 
:L ci,fodü (]o Recife, sem condemmw o proccdi
arnnto cio presidente que o celebroQ, em oxocu
\'ã'' <!•) umn. loi. O consulhoirn José Liber:tto nií.o 
~m·dcu p,.lr c~s·~ :i.clo :i confianç:i. <lo governo, 
nem a de sous :tmi!;OH e co-1·eh~gi'>naúos poli
Licos (.4.1io iwl 1Js.) 

O Sl\, A1.Y.\M C.\;.n~u.1:-0 ncolhim~nto que 
:• o.1.m:irn. tcin foiLo :w$ dous pedidos de urgen
ci:1 de •inc lhe tenho dirigiuo, e1t ~na ainda ni'io 
toinci u111 só mm.1011~0 u seus tmbala.os e a seu 
Lümpo aconscl11:w.i-mc Lal \·ez .~ dislstir <lo pro· 
posilo cm que mo tLdto arl1·og"1' o~ interesses 
1l:t m\ulm pl'OYtllda. 1'.cr,rnlu :u1u~lle> c111e uem 
"n menu~ •t tWJ'ut•l 011vll· si,1~ voz pelo oi·gam di;1 
sim~ t'O[ll'C"cnl;Ln~)" : ontt·ctanLo como advo~o 
urna. eaus:\. '-tUj-~ p:u·a mim é sa:;r:itla qual a de 
ch,t1mir :i alt~n~;1o d )S pnfores publicos e pedit' 
p1·;ividenci;·c> iim·.t o est:-.do nú~e1·ande em que 
se ;v;lw." mi11il<\ infolir. p1·ovinci<.1. 111'0 ce~sarei 
tlc µcdir ;t V. l~:c que me outenha dn illustrc 
m"iori:i :ilg11as i;linutos em q11e poss:i. oxpü:· o:; 
1na.lcs q•1c :\S~ohai·bam nquclh parte ilo i111perio 
e propri1· :1smndi1.fos 'lneju!go con1•enientes p:u-a 
al t0. mrnl ~os. 

O Sn .. Jo tQi;nr T.t \".11'.ES; -En est t1>:i. Jla ci
d:Hl~ elo ne~·\fe4 S1·. p\•1::;3i1lt:;nL~, 1.p1:tnclo a Jni 
f11i ~li3 c :.iti1h 0 ·~'ol:tilt 11,i. :ts~-c: :nbh'~:\ prorincjni, 
e rH:!cl. que n1·.ilt~~. g-0nto t\ ~~111pl:rnLli~ co1no me- Sei qac isto rouco inlc.·~ssa a illustí.·~t. m3.lo
<1ida ,lo, g·i·:w.üo a.ku.ncc e de bcncG.co$ effeitus. L'Li desde que se não trata elo política, nem de 
pJ1' ot1t;•n;!c: que só co111 a intcn·enç:io <los po- inte:·css~s c1eitorü.es; mas à neces;;arfo que ns 
<lm'cs publieos so<ia tJossi1•cl camb:dei· o mo110- pro·:i1ldas sa.iba.m o interesso que cllus inspi
p<1li·1 <pie oxploi·:i. 0 nt~rc(tc!t.J tlc ect:'tle; yr; r,fo> ra.m :io car1}? lcgisbtív~. Qurrnclo nesta ~nsa s~ 
d.t<

1
uclb cid:i.dr,. tc:n co!lccdt<lo u1•g-o~ic1as pa1·:t quest•ies do 

. . . . . ponca montn e mcmno de intcrcss~ indi1•idual, 
_O con.;elheiro Jo~c Llbo.-.:·ito. exr.c11t:\11do cssn n:1o é justs nem me pa··eco airoso que se pro· 

~GI, n<1o t:vc em Yl;>l:>. SCUiLO fazer ~l\11 1.JcncftclO Cll •e sufoc:W a YÓ7. ele n::-::c província que tetn 
a poiml.açao <la c:qnta!, p_o1· t~m rn~io legal. re-, direito ~\S ,,lti~no;.õ~s e fü> p~ov[dencias do ""O
coiil1.'~'; 1~lo 110 g1·.mdc ethc:c~1:i. pol« ;<ssc111l>lc•\ 1 vemo. A 1na.iori;:i. tem direito de sei· surda ~os 
p;·,J1·1at·1al. . . clamores quo so le1-:in1:un do Cear<i; mas niio 

.E 11u c:'c~U\:iio, u ~cu pt'l>ccdiH1c11to 11;1d,, l~ve wu1 di~·cito de impot silencio as victimas de 
de L•i•c.~ulnl'; r~~c0lhe1.1 dentre rlive:·sa~ p1·0-. e:d;ti!' que nllns sejnm 11mdaA. Eu pois pcdi1•ei 
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a V. Ex. que consulte a casa. si me concede 15 .ias camnr~.s mnnid ;ia('s : 11Jgo, j:i esllll'a na 
minutos de ur"ent>fa para a sMsào d~ :\!nanli:t, pr:lpria lei a respo.>$ta :i objecção do nobre de
den1ro dos 3/4° de hora, sem pr ejuizo da. ordem pata.Elo . 
do dia. 1 O S11. :\xmvnE F1GU EIRA : -~ão prorogou. 

A urgenci~ é concedida. As co.maras municipacs tinhi\m uiua. existencia 

ORDE:\l DO DlA 

3.~ discussão do p~ojecto 128 A adiando as 
eleições das cam:tr«s municipaes e de juizes 
de 1i:iz.: 

O Sa. PaESJO:&NT:& :-Tem a fl:ilavrao Sr. F , 
Belisario. 

O Sr. F. Belisa1·io:-Assignei o 
projecto substitutivo que foi approvado por esta 
camara em 2~ discussào . 

Tru.ta-se de umti yuestão de simples expe-
1;liente e parece-me 4 ue não ha necessidade de 
consumir lllui,o tempo para urna medida de na.
turezo. urgente . (A.poicr.d~$.) Ad,uii·o- m e menos 
da oppo!iiÇM quti este projecto levCLnta. da parte 
de alguns membros da minoria do que da apoio 
que lb.o dá a maioria, por'iue cile encerra uma 
accusaçiio for.,1a.l :.t conducta do ministerio. 

O Sa . Parsco P.uu .. 1so: - Não apoiado . 
O SR. F. HKLISAB.Io : - A cama.ra. nomeou 

de 4 annos, o a lei r cJduziu ~sse prazo man
dandv faze ,· novas oleiçlíes esto an110. 

O SR. F. BEL l~.\RTO : - illas se in tl r c p~oro
gou os pode1·es o.Lá eole anuo. Di.ii:temos, po
rém, essa 1:Ü'camstancia . 

Senlvires, a camara. dos deputados e uma co~ 
poração poliuca .. R<Jfor m"da a lei que dii. exis
tencia d co.mara, ê q 1wsi um corollario neces
S.'\rio que a caC'.;ara. seja dissolvida. N:\o assi10 
as camat'as municipae~. 0 k'l.nto que a.s assem
\Jleas i.roYiociaes, que são muito mais irnpor
ta11tes, como corpol':içJ;is políticas. do ~ ue as 
cama1·as lllUnicipae~. que n :fo são pohticas, 
continuaram a existfr e a pree nche1• o seu 
biennio. (:lp:oic.tdus .) Por conseq uencia, nada 
Lem que as cau1a.l'as municipa.es continuem 
ainda. por algum tellipo, e:ubora o roethlld·J de 
sua eleição tenha sido condemna.do. 

O Sn. CA::-<TÃO :- A constituição não d:i. meio 
nenhum para. príYar as asse111bléas pro1•inciaes 
de durarem dous annos. 

conjunct.axnente com o seuadu uauacommissão O Sn. F. BELIS.~Rio:-0 que eu digo é que, si 
para e:.:auliuar o. lei elGitoral. as assemblci:1s proi:inciaes con.Línua.ra.111 er11 vir-

A comwissão, p:lra facilitar a apr.rov:i.ciio das tude da constiluiç:1o, embol'a considerando o 
r eforaoas que precisa a lei eleitor", pri11cipiou 111elhodo que lhes deu origem. com roi\is forte 
por fo:·mula.L' um projec to p<lqueno. sobre rn.;i- razão podem existir mais algum tempo :i~ 
teria ·aceita universalmentG ou quasi unil"er- caiuaras municipaes, que niio são corpor;ições 
&almentc, a. i·cspei to do qu;tlera111 precisas pro- puliticas. (.Apuindos.) 
videnci:!.S iaumediat:i.s, pois que o prazo para a A out ra objccção do nobre deput:ulo é que o 
eleição das camara; municip:ies éstaV:\ marcado prazo lhe parece longo. Ora, ju colloq11ci a 
para o 1° de Julho. questão com.• ella está posLa, >1egumlo o minis-

Segundo parace, 0 numsl.erio aceitou 0 pro- l•Jr io. O u1iniste rio, ainda honteLU foi <lecfarado, 
jecto. Na ul tim:i falia do throno ch:\mou a M- suppõe que nio.l t<,ri leinpo P'ira.os orçameoto~. 

~,. d l b l l 1 Não podemos. portanto, esperar grande act1-
ten.,...o o par :i.mento para os tra a. 10'> re a- 1·ida.1l<l do. uiaiori:i. nem do winisterio, ombora. 
tivos aos retoques na lei eleüoral. Or,1, parece 
incrii·ol que ne,t.•s condições 0 mioislcrio n"o c~te projoeto insigni1icante esteja no prog1·:1m-

maminislerial. ti1·es~e for ça ou disposição para obter medida Assi:u , daauos m:•ill l:ir!Z'uez:i. iuarca ndo 0 tão insignificante . Acei1.á. m·1~, porém. a si- · d 
·tuaç«o tal qual foi cread;~ p1:lo miais:crio; e praw para o anno seguinte; não po e111os 

h d · d marc:ir para Outubl'o, por.1ue não sabe moR st 
não aven o ma1~ esperança e qlle Gm tempo em Ó\ltubro eslarâ votada a reforma eleitora l ; 

ra~s:s o o.pri~::~!"s~~m:c;~:i~ am~l~~1oo.~~s~~= e na du1·ida, é melhor prorogaranosl ~ogo o 
maras municipaes, para <(Ue não se fo.çn. a. elci- prazo, de maneira q;1e Lenhamos nov:\ e: ant()S 

d · 9 d J de termina.rio o Rovo prazo. 
çii.o, seg~n o a lei de e aneiro. . Disse t<imbem 0 nobre deputado que não 

~~s obJecções a.present~as pelo z;neu i lluatt·e tinh:i. havido exper iencia da lei nesta parte. ?.u 
an:1go. deputado ~elo . Rto de ~ane1ro, f~ram. : 

1 

peço a. attençào da c:i.mara p:\:-a Gste ponto . . Nos 
primeiro, que nao .ti:i-ha havido experiencia. niio tivemos expe:·icncia do methodo d~ eleiç:\o 
do systema de_ss:i. eletç:.o ; segundo, que o pr:lzo 1 das camar.is mLmicipaes senao em algu ns 11111 -
e;a po~ de,u~:s longa, e fina lmente , que tondo 1 nicipi.:.s que foram recentemente creados. _ 
sido d1ss<1lnda a c~~ara por condemnad, o M:1s tivemos ex;>eriencia do sysle1ua na ele1-
syst~m;i. de sua. el~1-:ac, n'iío ora razoa':ª! que 1 çlia das asseu1bléas prov iocfaes. 
con.tinuasscm a e1m·,~1r as cama1·as xnumc1paGs 1 Senhores. nilo devemos cuid:i.r de estragar 
elellas pelo methodo Jti l'eprovado. partido~ polit~c~s ; o s.ystema àe eleiçiio _d:G 

O Sa . • ~ .... DllADE F 1GUElR.\ : - Eu disse que , camaras mua1c1pties tal q ual se ac ha na lei de 
sendo u.s camaras :!.cl.uaes e os j1tizes de paz ' 9 de hneiro tenc\e n;;da menos do que a e~tragar 
eleitos por uu1 systema condemnado, não po- i os parti:ios locaes. 
dia.mos prorogar os seus poderes. l O methodo de eleição .. . 

O Sa. F. BELISARio : - Começo por est.a O SR. BAAÃO DE CANl:-."DÊ dá um apaL·te. 
objecção: A propria lei de 9 de Janeiro ma.ndou 1 o S11.. F . B1ms.uuo:-Os partiàoa n:i.cionaes 
contill11ar as camaras municipaes até eate são comp0&to& doa partidos locaes e e. justa.mente 
anno : log.o, :i propria l ei prorogou oe poderlll! 1 da pratica do eyatema de liberdade de cada. lo-
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calidOJ.de r1uc a.e formam os partido~ nacionaes 1 E' tão importante essa questão, interess:i 
fort<.:s; energicos e Cl'paze:; de dar bom resul- t:mto a torlos, r1uer conservadores quer liberees, 
tado. · <tue só essa. pro~-idenci~ de a.dia.r a qualtficação 

Sr. ]_;residente, o n:tethodo de eleição é o se- justifica a approvação qu\! dou ao projecto em 
guinte, dizia eu : cada eleitor vota em uiu unico disl!ussào. 
aome par" a eleiçil:o de vereadores. ;{ão ha Responderei a.gora, Sr. presid~ute, ao aparte 
rneio ;i.lgum dos partidos· poderem orga nizar do nobre deputado por Santa Caiharina, que 
uma chapa, corubinarein os seus esforços para ninda se lembra dos tempos que representava 
cou~eguir um result:i.do; a eleição é uma sor- Goy<1.z, eomo vejo do seu aparte. 
prGza, ninguem sabe o que acontece no dl:i. do o Sn.. EscRAGNOLLE T.WNAY:-Tenho esae. 
esc rutinio; a. urna torna-se, si me ó permittida obrigação moral. 
:t el'.pres>ão, u,ic boite ci surprise, nil:o haverá 
p :n·cialidade que possa dizer que1n ha de tnum- 0 Sn. F. B:i:r.is.1.nro:-E eu o louvo. S~nhores, 
pha r ; níngu.;m sabera 0 que ha de sahir da dh o nobre depuLado que est.a providencia. não 
urna ; na eleiç:io provincial jà isto acontece u. clte;,-arã. a to_dos os pontos r!)motos. como os 

O me thodo da. lei de 9 de hneiro é absoluta- daqueJla provmeia; acredito que chegará; b.ojo 
men te condemna veL (A11utes.) temos meios ma is i:apidos de communicaçllo, 

Eu não digo isto depois da lei ; disse--0 an tes temos o telegr:i.pho para quasi todos os logares 
delle e antes das el'.periencias das ;)ssembléa.s e. si não o temos para Goya~. temlll--0 par a 
provinciaes ; podia,-se prevsrapriw i. (Apartes.) pontos oRde ha a facilidade do correio para. 

P or mlis que respeitemas :i. lei e a estimemo . .; alli. 
como p rogresso politico considel'3-vel. della não Si algum i nconveniente se der, si a provi
íaz.em parte todos estes pq?menores. (H a dl'Dei"'· dencia n!io cheg-ar a alg-uu1a municip11lída.de 
sos aparte;.) mui to dis ta.nte, isso não nos póde deter em uma 

?lfas, Sr. presidente. o proj<leto <).Ue se a.cha medida que v:i.i interes.~ar o Brazil inteiro. 
em discussão tem p:!.l"a. wirn uma ontra g-tande Por consequencia, :i.cho que niLo só a provi-
a importa nte vantagem. dencia. a tomada ainda a tempo de chegar a 

todo o impario, como si se der uina e:rcepção em 
O n obre deput;ido. a quem respondo, me disse c1u.atquer munu~lpalidads muito re1nota, esse 

quG tendo ~ ido as caruaras municipaes eleitas inconveniente não nos deve demover de aceitar 
no daminio do antigo systeRla.. debai);.o da preii- uma medida que intsressa á quasi universa.
são das :mlo:ri~<tdes. era do seu dever concorrer lídade da cornmunhão politica. 
pa ra 'lue o ni:i.ís depressa s~jrun substimidas · Po~ta.nto, Sr. pre:iidente, concluo e resumo 

Sr. presiden te, as camaras ci,ue deveri\:o ser o e.ue acabo d e: liiJ:er: o projecto de ;idiamento é 
eleitu~ peh lei :i.ctual corroro :nnda. debnho do resulLado da politicado governo. Eu não tenho 
dom inío dos n<JSsos adversarios, e, depois, não nisto nenhuma. culpa, a.ceita as circumsta.n
vcjo esta grand<i pressâ') que ª ' c o.maras rnu- ci;is '!lm que estamos collocados; desejaria que 
nicipMs produzem com o systema actul\l · o governo tivesse tido ruais actividade e maia 
(A.pal"tes. ) Não comp~~hendo qual ª grande pron:.ptid~o no cu~primento dos seus <levere• o 
pressão politicu. que fazem as camaras ruunlci- do prograrnma por elle apresenta.do, rnas aceito 
pae<'l eom o actual systema. as conõ.ições orn •iue nos ar.ha.mos. Não podo-

0 SR. !l·hc-Dowi:u. : - Q Sr . presidente do rnosde i'l'a.rde a~opt.ar e.«tealvitre,elle tem gra.n
conselho diz q.1e a o!Ll.s só lhes fa.!ta dinheiro. do ,-a.n bgem para evitar uma elei9:io por rne
que :rnto.-idade tem de mais. ( Ht:t outro; thodc; pessimo,que k ds prejudicar os partida$ 
e<partcs. ) das localidades: e decla.ro q11e todos aquelles com 

O Sn. F. Bi<t.l~-'RIO: _ Port. ... nto. não creio q11em t enho fallado sobre este systema eleito-
d d l l ral são 11n~nimr•s em Mndemnal-o que is· o nos possa demover o gran e resu ta., o 

qne 50 dedul': do seu projecto, isto é, 0 adiiuncnto O systema. uninoininar nilo produzia bons 
d;i qualificação que est:i. ma.reada para Se- effeitos am parte alguma e á :âist>lntawente in
tem\fro . compativel com os parti!los regub1·e11 quando 

. so tr:tta de nomear corpos oollectivos. 
A commis$ão mixta prepara neste momento Finalmente. o projecto encerra s. meditla do 

um p1·ojecto pal'a ª revisão da qualificação adiamento da q11:1Jilicação para serem corrigi
l!. si não o aprP.son:tou ha mais tempo, é por9 ~e doa os defeito~ que escapar(J.m n11< lei do 9 de J:.
este pequeoo p~o.1ecto sobro callla.ras munici- neiro ; e e$Sa medida é bfl.Stante pa.ra justificar 
paes ainda não teve :mdamento. 0 adiaroeoto pelo qual voto e estimarei muito 

Sr. presidente, 1) Mcon.heci1h que as vanta- que " Msa não demore a experli.ção de u.ma me
gens que provierem da noYa lei eleitoral não so did:i que e de seu earactar transito rio e urgente. 
de rivam unic;imente da. eleição directa, mas VozEs : _ Muito bem t 
t uIDbem da melhor qualificação dos elei tor es. 

Aquelles que estudai:;i.mas ul~ima.s ~leições e O Sr. Cn.ndido de Oliveira 
fizeram parte das comnussõcs de m quer1to obser- ( pell! ordem. ) requer o encerramento da dis
va ram que muitos ;1.b<1sos j á se intro:l.uzil'am nas c ussao. 
qo;\lificações. Tentos certez:i. toJos 11quel!es E ' approvado. 
r1ue olham os para c.;s~ q ne:~tõcs ~1n :1tteoçao, Posto e m vot.;i.~.'io. é a.ppTovado o projecto i2S A 
que · :i. ~e_g inda .:i~:,lific:·~ se•a cou1plt•!.a7 1 e rem~ ttido :i coiumissão do red<lcção. 
menw n em.la (up•J<cv.lr>s). :;1 a ,\sse i;.bli::i gera; p - ~ 30 40 
não occorrer com remedio proropto e cllicaz. O S 11. · . REõmE:o."T.c benome1a sºª :si;; •• , e da 
(Apoiados.) . secretarios p.ara rece r o r. uu.llls.ro 
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===--====~==~=~~- - - - · · - -
1n.winl1:i. S. Ex. é introduzirlo c0111 :is forw:i
lida.do$ da cstylo. towa lo<?"w á o.;q.11cnh elo Sr. 
presidern t1\ 10 o relator, o o roLa·.i-~c <:Orn :1; 
nwsmas fot•J!1alidades. 

:-i• discussão do projecto sol>rc o c,-cJit:J ..lo 
mi:iislorio da guerra.. 

! vic~sc e •lepois p(lg·ar cslas dcspc.'rns [lar Nl nlª 
/ <la Yq!'h:!--:_EX 1.."l'C'i~i':'i firnlos-,lc_anJLos íhianee~-
1 1·0::; pusl~rtOI"'úS; 111:1:-.; ~t olJ:sCr_1·~u;.ao d·J HOUt•c EH

Í JÜSLi'.J, justiíiC<tllUO o l'l'OCCdlll~•,llL) <l?.:;ovCl'J:o. 
~ om nITo t·~\l' p:1go poltt YCl'lltt - .r..xcrc1c1os 
1 fi!ldos - ,,s <lcspczas de r1110 se tr:i.ta, o csliio 

:iinda por p~g~1-, n5o l'CS<ÜYa a emenda cb incon
grnonc ia •1110 o oi·,ido!' noto11, inconvrtrnnci:i 
pela '!'1:\l tct·á do ,·otai· cont1-.icJb. 

z;;· lid~ e :t.IJOiada a seguinte 

Emci1da no p;·ojcct o jl. 4'i 

Ao nrL 2º a~i·escetllc-so : na fall,i do receil'1. 
pr.ra ?ccorrer a esta <lespczoi, flca o g·'.:'1·erno 
a. utor1zado 11 f:ue1· as nec<.!ss~rrns 01icr•1\:ues de 
credito. 

Sal , d~ s comm issõ e~. 29 do l\faio d e 1832. -
Be;;erra ele Jlcne;;es. - A .. A de Sott Zlt Cat
·r;a.l!to. - .4.,,iaro Be~en·a. - Ro:l,·if/llC« l t<· 
nior. - Frcwci~co Sodi·J. 

Não havendo quem poJissc a pal.:wra. ó cncor
r;\<la a dis~u~silo : po~to ~\ votos. o approv:-.do o 
projeclo co1n a emenda e remcttiuo :\ con11ni>s:10 
de redacção. 

Entra em disc1iss'fo n enrnn1la do scna,Jo :ia 
p1·ojecto n. 24, credito l\O u1inistct·io d,1j ustiça. 

O Sr ... \..ndra<le F'igl1eira, havi:i 
impugnado '1 o:nenda do sen11do l)Clo. in~ongrn
encir> nrnnifosta de :J.utot·iz:<r d0spezas por
conLa de u:n excrcicio j:i. cnce:-rado, lirptiLfaclo e 
ualanceado, qual o d~ 10i~l-18$0. 

O nolm:~ ministro d:i. justiç:-. se1·viu-se de l'e
spondec· "'ºorador, qLie

0

t1·atav:i.-so de ab1·i1· ci·c
dito p:i.ra pagar <lespezas 13ue não se ach:'.
vam ninda s~tisfoit:cs, dcs 1~ez'1.s estas, qttc. c1n 
couse<1ucncb de uma disposiçKo especi"l d;1 lei 
do orçamento yigente. o ministorío 1b faze11th 
não p•Jdi~ sati>fazer- peh Y~l'L:t-Exe1·ciá1s iin
do•-vtsto que clb. não conce1ll:i. <1nc Sr) íi~e3.'~"' 
tacs P"gamcntos por scrncll1~ntc vcrh:t scrllprc 
r11,0 os credítos ordinc,ricg :i.bortos n.L lei ,1_11 
orça111ento não doi:i:.i.ssern so!Jms 110~ 1•cspc,·t1· 
\'Oi C'!~rc.icius p~r:.\ esso pa.!fauia n Lo~ 

A c:qilica1;fo do nobro ministM sc:·1·ir:i p:ir;t 
Justiíic~r o pl'ocedinHrnlll do g-o,·c1·nr• n:1o rea
lizando o p:1g::1mQ11Lo das dospc:i.:1s :iimb JHJt' 
'[l1gn:· pol' coatu. d., YCrb:i.-Ex,,rcici"s findos
ll11H seguramente ni10 r csoh·c :i incon.<,:"1'tlcn· 
ci.i. pelo orr1dnr nol:\lh de nutorizrir n r.'amC\ra 
um:i. dcspozn por conto de nm e:-;:erc1cio j,\ 
ba.lanceado. 

A lei do orçamento vigent•.', prvhibinilo que 
o gorer110, por cont~ <h rc:•lJa-lhcrdcios 
findos-p;tg-.>sse <lcspüza.s de cxc.-cicios <!c:·or
ridos. scrnpM lJUC nti:o ho11vc.sse $Oliros nos 
respecti'l'os creditas, não inLt•oduziu dout!'i!la. 
n~YO., não fo.~ mais do qne rled11zir " con,e
q1tencia fo1·~osa do in·incipio cnpit3l ela D0~9o 
regi.inen. fin•mcoiro, Ísl.o ~ qne o g-o·:ei·no nfio 
pódc decret;ir despcz~> alów dos c:·eclitos or
dinii.rios vot:ufos l!(l. lei do º"':imento. 

(Ha wn aparte.) 

A lei Liltim" não faz n1aisdo q 11c lil'fü' :t con
sequcncia dos principias cordc:t.~s ,}e nnssn rc
gimen frn,,nceir0. e po:t:tntr, ni:io fez nnis rl<J 
que tolher"º 1'0Yerno o abuso d\! •111c elle t\Lc 
então estaya na. posse, de com:ncttcr e faze:· p-;1• 

conta dos creditas :i.s dcspezr1s qLie lhe con-

:"ito ó possil'el ~cm que cho<i•w-sc o bom 
sen~o m:c1t<b:· a carnal';\ Cizc1· dospcz.os pot' 
opornçiícs de crechto Oll poc· 01itrn qn,,Jc:r1c1• 
m•:io cotll rcbçflo :i um cxc1·ciciu que se achn 
cncenw.lo ; o nnico rcc111·so e fa~c:· cst:ts des
p czas por co:1t:i. <la vc1·ba de - Exc1·cicios 
fin~l0s-do orcttu~enlo Yígcntc, e i:sto o goYeL·no 
póJc obto: nct lei rlo orc;ament•J 0:1 po1· mn:i. 1·0-
solnç~o r1nc ;10r\·tnlur:1 inicie. 

:'\r1o scibo 1nesnw o 01·,1clor como se poderá no 
Lhesouro faze,· pr.gamcntos por cont[l. do um 
t::\c1•eidoj!.i. b'.'l.h nC"C:1do ~ :\ c~mara saiw c1ne, on
ce1'tado e li<1uitbdo o •;xercicio, os li no;; elo to
das ;is rcput•tiçõcs •1uc jogam. com o thesouro 
cncerr:i.tn-so ; nellcs llllo e i:ossivcl cscriptnr;ir 
c-J t.t5H alguuw. • 

Como portanto se hüo <l~ cstriptar:i.r opcraç.õcs 
de c•·c:lito P"i'a far.er dcspcr.:1~ de u111 orn~·
cicio j;i findo. ~:1l:J.!lccado e <k •iuc :•s repa1·ü
çõcs fü~•acs de1·:1:njá cnntu ao go1·crno e de que 
o ,;·oyerno j:i dot< conla M co1·1io le1úslati;·o 
opl'(Jscnto.ndo o t·cspccti,-o b:ihnço ~ ~ 

.0 nuico I'CClll'SO e fa~el' este Ji:•gameAtO rle 
c>:erócio;; p:issa<los pala. ve1·lin.-E>:e1·cicios fin· 
t1os - dei l~i de 01·~amento ,·igenle; n13.s ti. 

emi.:nd~\ do 80D.a1lo 1dlo consi.~·n:i cs~~J n1eio 
uni··o e l~g-:il: :to contrario doteno.in<L que a 
c1esnc7.:l ~~ja l•!il:-t 1rn1· cont:i das \'crb:)s-Forc~.~ 
pnlicbl- e-.Ju:iLÍt,'~h de pri:ncii·a in:st~111çiii
do <:xc:•citio 1le ·J~;~.J-J8.~ú~.íá '!n~:m·1·itdo. 

O que o ~·or•;i·rw. pór!c iHici : 1~· ~ q ua o eorpo 
lc~i,btiw, :iu.~rno11lc n rnt·b:1 de ~·:e1·cicio~ 
íi1~dd::i de) :;,dn.d UX\~L'1..: icio tn~tnccir~1 co1u :L 
~tuaulia pr•.·eis:1. r:1ra ni.di;.:,\r o~t~~ i1.~g:a1nento. 
{l llUÍ'i e 11!l1 :'th:-:illrl1~). ;L l l !i.C llÜ:O l)ÕdC 0 

ur:Hl· fr p:· ~~8la1· a sni.t V 1!0. 

O ~~·-1-o!HYa ~ln.í•l:a(1111'11is1,-o dajus
l iç11). u:t ulti111;. Y•'l. "1 ic fallou solm.J esLa lll<~
Lc1·i:;, 1l•Ju "º nnh:·e dcpub1la :ts r~~ües po1· r.LllO 
p:~ss(~ll a c111r; nch nfl scn:ido, i:ilO é, q11e h<1je as 
de~pcz:ts que 11ào são ruclan1:1das et11 lcrapo no 
ll~ercici1) e no scmc•slre :cdtlid;in,,[ n:1o sêln 
pa;as pela ,·cro:t.-Exm·cic~o~ íiudos-c_.omo nté 
c:,1 ::;:0 eram J!:l:{<IS peb 11nm~c1·0 d~ .rnc1~da, 
in;a pdas verbas dos resp0c~1vos r::11111stcr1os. 

A de~poz<i foi vntcccl:.c o 1'cconltec:d,, irnb c:i-
1w1 r;i o polo s~n:1do ; li:< por cun ta <l•,sl:• <les
pcz:i recnnh eád:1 cerr.<t tlo 8: O'JO:) :tos jaiws de 
dir~ito de :l~ inst~11ci:.. 

,\ liqnidaç}u e o cnc tm':\m-~nto do c;;ercicio 
não ucslroc a Yc~d.t<ic do 'lu~ esta despe%.~ est:.i. 
po1· pa g-m· e que dcv_e ~sr paga, na fómw. da lei, 
pcb rn1·ba de e~cl'~•Cl o . 

r-:· isto uma con>cq11e!h' ia dr1 principio ost~
J,c]e~idc n,_, :\l't. :l > <1o prqj•·et0 :i.pprontdo l)Clo 
~ene:.~;o. 

O go,·er110 i1;lo tc:l1 n1~ios 11o fazer~ cs~c pit
ga.a1cnto~ ~.luc dc1·c ~e~: óífo,_;Luado p'3las sobr~s 
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quo honvee e iior Otieraçiíe5 ele c1•edito $Í não 
fór :iutoúzado pelo podc1· lcgislo.tíYO. ' 

O or.><\or vai rnostt-;u• <t uc !:ouve cri ulvoco d:i. 
pa1·tc <lo nobre deputado, a. primeira ~·ez "ue 
fallou SOUl'll ost'1 mate1·ia. ' 

A do~peza com o cr•rpo militar do policia f.;i 
de 51:00U~. O senado fo~ isso para pôr de har
monia. er;sa. disposi•)it 1 com a da lei de 1tl80, 
que manà<1 c1ue F.& faí':t seuipl'c o balanço e a 
liq11idaçào do exercício pel 'orçamento respectl
vo, c111bo1:a 0 mcs1uo exercicio üvcs>e come;;.ado 
:t. ser· 1'cg1clo ;:;or t.Jznti. rêS~ilução prorog-:üiY~-

Em todo ca~ htt._a.inda clivid,, poi• pag:ix do 
credito que foi pedido a.o coi·po lcgis!aLi\'O, e a 
dcspeZ<\ dcYe ser i·e:,liz:.da pela vcrbn do re
spectivo ministerio ate :is for<;.as de~s<1 verba. 

(b fazenda cumpre-o,o:zecutando-o; m~.s, si niio 
to1;1 so!11~· ~ na \·erha, '' pag<1mento nrro pôde 
de1xu <le ser feito pela. verba-E~ercicios fin
d?s-:-pertença ;\ despeza a qu~lq:.HJr dos ministe
rws. 

Este e que é o nnico rueio reirnlat· que a lei 
COil'>ctgt·u. 

u~,n<lo ~8 tas cxplie~çü ~s, insiste em negaL' o 
seu 1·oto " emond:i ' i '!O se cliscute. 

l\ão ha \'endo q uccu peça a pahwa e encer
ra\ la a cli~cussào. 

Po.s~o a votos. o pt·ojecto e approv:tdo e vai â 
comm1s0>to de redo.cçifo. 

o Stt. 1LtTT.\ nLtC!IAUt) (1° SdC;'dlcwio; pela 
a;·dem) dechr::i. ([UC, :tch:cndo-se s:Jbre :> me;;a a 
l·~d.acção do prrüectn de foi qnc altcL'" a refurni;i. 
clcltoL'n.l, (jll illllü ,\ olciç:lo da s caruaras mnniei
puc~ e ele jaizes de pa;:, requer <li,;pensa da im
p~eSóâO pai·a sct' 10:.~da. 

O 81.·. _l\..n(_lx·ade Figu.eira. oli~er
Ya r1ne tod<1. a divergcnci:> entre a sua argu
ment;i.ção o ~' <[Ue foi proda:iida eelo nobre 
ministro da justiça \'ei'SU sol;~e o seg·uintQ: si 
o p:>.gamcnto dessas dcspcz"s feitas por conta Posta a votos, o re·:iuerimento é appro1•ado. 
de excrcicio )'1 fiado, encen•,tdo e \Jal~nce,1tlo, E' lich ,post:1 cni vota~ão ~ '"PJ?l'0v:ida a ·~-
ha de ser cffoctuado por contu dos credüo~ or- ~uiutc : 
din;u·io~ da lei do O\'í(arnenLo ou si por cont(l. 1 " 
da YCL'ba-E~crcicios finrlos-do uetirnl cxer- ' RedtL~çiio elo prnjecto ;i. 128 A, ele 1.382 
cicio. con~idci·ando-se augmezHaclos os creditas 
01-dina~ios d::i.a l'espcctivas leis elo m'<;amento. 

O nobre ministro a.c:i.bn. ele insis\Ü' em que, 
pela lei de 1880, pa1·a c1ue tal pa.ga1nGnto 
tenlrn lug::i.r, cttmp~·c qtte se,illm a.ugruent.'ldos 
os credites oi·àinarios àas respectivas leis rlo 
01·ç,i.mento, visto <11rn pot· clhs, e n:to pela verba. 
-Fx<:ircicios findos-do a.c~nn.l s:zercicio, te~:\ 
o j)(l.g"t\mGnto de se1· effoctuado. 

O orador contestou cssot 1_)1·opo.~iç'10 do nolire 
niinistro, t"illo na pL·inicira vez (jlle fallo11 
como n:i. segunda; afl\1•1nou que o goyerno niio 
podi:i., sem um nol'o c·edito aberto pelo corpo 
legisbtivo, l'oo.li~.:i.r l:Ü pag·amento, mas que 
este niío podi:i deixai' ele ser óifectu:ido pOl' 
conta d:i. yerb:1-Exe:·cicios findos. 

E~t:t <Í uma •1uestito mais de facto, do que de 
dil'eito. B:i.sta q11c o orMlo: lei(!. o 01·vanienlo 
que o nobre ministro invoca om seu fa\·or, p:ir:i. 
que a ca1ut\r!l. comprehenda quem tem razcre. 

O art. 18(fa lei n. 3.017 de 5 de Novem\m.> 
de 1880 díz o segllinto: « O p:ign.mento a cre· 
dores de exercícios findos serà feit•J su;nentc 
dentro dos creditas vot~los nas dllforentes rnr· 
o::is das 1eis de 01·~.ament:l dos respMtivos 
cxercicios i>-

Logo o pagamento e feito pela VOL'b(t-E:;e1·
cicias findos-, e só póde chegar até onde che· 
g-arem as forç<1-s dos c1•edito$ ordinarios \•ot::i
dos nas foi~ de o~·çatnento para o t•espectivo 
o:s.ci-cicio _E' ex:i.ctamcnto o c1ue o orador di:Sse. 
O S'ovarno não póde fazer pagnmento alem das 
fot·ç;is do crcdil•i oet!inario concedido poh lei. 
do or~amonLo; mas cslo p~gamcnto, qn:mdo não 
so offectuc 110 cxc1•cicio r<'~pectivo e sim cm um 
oxcrcicio postorint•, O feiLo, e nãc1 p(X!tJ 1lcb:Jn• 
de sei-o, poln \'crhu.-fücerdd1h! fini\iJ~-. E' o 
qnc diz clnt•ümeula n lot. 

Qtui.lque1· que soja o mini~lerio •inu 1)1'1lono a 
despez!l., o da gmwrn, o ila marinha, oo!;L jtl•IÍ•;;> 
ou o de estra.ngelros, si tom recu1·~0,. 'donlro 
dos creditas ol'dinarius d:i lei <lo orçMu~n lt; p111'1< 
ordenar·o p&g-amento, ordenii..o, o o mini•Loriu 

V. r.-23 

A assemblea geml resdve : 

Art. i.0 A elei,ão das camaras municip:i.es 
e <los juízes de J>:iz, <l que o art. 25 da lei n. 302tl 
ele U de .Janeiro do idSL nrn.nda prncoder em 
todo o lmpcrio em ide Julho do co1·1·énte anno, 
fica t~ansferida para o pdmei:·o dia u til de Julho 
de 188:~,começandoa correr o quatricmnio do dia 
7 de Ja noim suhser1uonte. 

Parag-mpho unico. Fica talll1Jem LL·ansforicla 
pa.ra o pl'imeÍl'o clia 11til ele Setc·1ubrc de 18S3 
t\ p1·imei.t•"\ reyis[o de ::ilistan1ê11LQ g;et•al dos 
eleitores em too.lo o lmpe1·io, à <JU~l o art. 8° 
da citarh lei mand;i procedei• no díit 1 de 
Sctemli1·0 do cou,mtc '1.llilO. 

Art. 2. •Ficam revogados a$ dispo~i~<:Jes em 
con t1·ario . 

Sab 1las comnüssõcs. o:n 30 de ~faio ele 1882. 
-A.ffonso Cclo·o JwiiÓ1·.-Gcnci'Oso J[ a•·qri,;s. 
-Leo)JOicio de Biel-hiies. 

Entl'a em 1~ discttS$JO o projccto n. H7 d-0 
iSSi-1882. approY:tndo a pe110IT0 ao padre Joa
<Luim d:i. Silva Cesa.r. 

A requerimento do Sr. Fi•ancisco Sodró t~m 
o. projeclo um'1. só discussão. 

O S:i:. Cau:tf~o :-Sr. presiàente, gr:i.ta , 
sem <luvicla, rne foi a impres3lio C'.l.usada pelrl 
foitur,i deste projecto por<1ue pa.t·eceu-mo que 
era ellc o inrlicio de ciuc se pretendia rcsa~cir 
uma inj u,; ti~,~ de que e victima uma i mportante 
cbssc soe ia l como e o clero. 

Nilo ig-nor.t esla camara que silo os membros 
di:ss:i. corporaç;lo os menos aquiuho:tdos em seus 
Y(lacimentos (iimitos apoiadas), e a isto l\CCtes
ce •l ue não tem direito a uma :ipo8entadoria, 
011 n percepção de qualqu·c;- subsidio dado pelo 
ftO\'. rno P'lfll a su:i. snbsistencin quando se 
\"Pj:11n imp:1ssíbilibtlos <le continua1· l\ tr:i.ba
ll1nr rn1 111rnndo tenham servido por um certo 
J'••1•io1l11 <I<! Lo1upo, ... omo so d:l com todas as 
oulr,1., 1•l11~~os d11 11ossit ~odcdade. 
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E nom se <lig:i fj.UC ~ssini não itcontece. porque 
ass:i. chssi! Lc:u nt:ilidedadc no> seus empregos, 
porc1trn h:t Otlt1·.'.ls cbssos qu() lambem a Lê"' e 
que onLretcc,ilo g-ozruu desse favor. 

E' :i.ssi111, pot' exemplo, ,1ne a m"gistralur:i., 
que !~mbcll.1 ,.; \"ilali,_~i:l no.s scn1s elllpregos 1 t em 
dir~lo a uma aposrntadorb. 

Os 111i!i ·.ares, 'lue ta111b,•m sffo vil:i.licios nos 
seus posLos, tàm as suas refonnas; ent~etanto 
que a das;e sacet·Jot:ü não to1,1. 

!\ão sei pur~m si est:i. nens,10 que o projecto 
m:lnda cbr :i osle vigario ~ pnr s8:-viços presta
dos unicmuOn\C CO<llO parocho OU Sl C por 
:dgum oulr~ serviço impoi·tante de natureza 
dircrs:i. tjllC moi·eç:i · sCt' i·eo·.Jrnpcnsado pelo 
Est:>do. Xcst:\ s·.:gunch hypothcse nada te1'ei 
a dizer, s~niío que não tne >;ei e~plicar pol." <1ne 
rnla,mand:mdo o proj<lcta 1·ccompensar serviços 
de outt•a ordem, impõe a esse ,·ig:uio :J. con<li
çii:o de i·onunciar a seu beneficio ecclesi:i.sLico. 
Si a reco1npeusa c1u8 o projecto lho manda dar é 
por sor:-·i~os de nn.turcrn dirnna que urro os 
ptostt1clos Co1no pal'Ocho, llUO sei a 'lue \'C!ll 
uma tal ünposiçfco. 

Si, poréu:, os serviços qne com es~ pans:io se 
procu:·a remnnet·a:· são vs prestados como 
parocho, cnt:i:o eu tenho a ponderar que seria 
convenicate que se fizesse ul.lla lei geral esten
dendo-se o favor a todos os. ?utros que estejam 
no mesmo caso, porque e mnegavel que ha 
muitos p:idres <1ue cst5o _ nestas e melhores 
circwnsl:incias par:i mer8cerem estes f:wo
res. 

O SR. F1u:o;c[SCO SoonÊ :-V.Ex. põde apre· 
sentar um prajecto de lei nesse senti<lo. 

O Sn. C,\:-;TÃo :-E11 sou membro da oppo
si~ão, não posso fazel·o. Qualquer projecto que 
apresentasse nqui traria o pecc::tdo original. 
Eu e os meus collegas <l:il. doputa~~'io jà apre
sentamos Ulll projccto de reconhecida Utilidade 
public[l. e de interesse para o Estado, n respeito 
d:l. alfandega <lo Pim\.; entretanto a muito custo 
podemos. conseguir que a coinmissão o tiras>e 
<la sua p:is~a com um parecer difatorio, pe
diudo que o governo fosse ouvido. Ora, si em 
questões desta ordem, om que o Estado muito 
tem a lt1c1·ar, lu t:<mos com tantas difficuldades: 
si esse projecto está como que condemnado por 
trnzer o poccado original,guanto rn:üs um outro 
com a mesma procedencia ! 

Pertence aos nobres deputados da maioria e 
especialmente a commissiio que apresentou este 
projecto fazer estender igual favor a todos que 
esth-erem nas mesmas eircumstanc.ías. (Apar
tes.) Este projecto roconhc~c que este pnrocho 
tom pr<>stüdo 20 annos do son-iços e acba-se 
physie:tmentc impossibilitado de continuar a 
prestal~os; entretanto ha s.1cerdotes que têm 
prestado 30 e 40 annos de bons aon·iços, q,uo 
se aeham tambem physicamente impossib1li
tados, e no em tanto não goiam deste favor. 

Note\'. Ei;:., Sr. presidente, que iju não me 
oppon ho ao projecto, porqu~. cOmG disr.e, muito 
estimo que do governo e desta cll.lllara parta 
um acto que dê consideração 'J.O ~lero, o qual 
infelizmente não é devid(l.ment~ apMciado e 
considerado pelo governo e i;,>Or ouLros poderes 
publicos do Estado. desconslderaçí(o esta que 

C>tá bvr:indo pefa sociedade, e não preciso 
1lizer a qne estado poderi chegar ttma socie· 
d:tde em q11e não haj:i. o temor de Deus, em que 
n:io haja i·cspeito à rcli~i~o. 

Eu n:io so11 jesllitn de crrs:\Ca; mas, si qui
zerem,· 11ódem ccnsid,•ê:1r-me como to.l. Tenho 
as mi u ha a crenças rdigiosets, o <ln to 11110 que 
uma. saciedade nüo pódú passat· sem rdi~ião. 
(Apoiad as.) 

Folgo portanto do ver que com este 1iroj ecto 
se procurJ dotr alg-tuna impoi·tanci<i :.os serri
ços pre~t:1d ·1~ pelo clero, qúo tem sído liio des
curados lJOl' quem aliC.s mo. is o preço lhes de· 
Yia d•1r. O que eu não <1uero ó r1uo es te o.pre
ço tenha uni c:iracter do frJ.Yor indi\'idllal. 

O S1t. !IL\c-DowELL d:, um :iparte. 
O SR.. ÜA:\'ÚO : - Qnando se :fizer un1a lei 

geral deve s~r de accórdo om o direito cano
nicó. Eu o qne procuro evitnr <i esta fórmufa 
que se pretende dar a aposenl'1doria.. i.\n lei 
g-eral dc\'em vir maread:\s as condiçõ~s e desi
g-naclos os tramites por que deve :passar o pro
cesso das a poscnt.u~orias no clero, não se de
vendo prescindir da audienci:t e intervenç.iio 
do prehdo diocesana, n:i. fórma do direito cano
nico. 

Eu emit\o esta minha opinWo, a caroara. a 
tomará no sentido que quizer, rn3.s ficando con
signado que dl'lsejo uma medida geral para 
todos aquellea que estiverem no mesmo caso 
em que se acha o parocho de que trata o pro
jocto, e não que se façn hoje um favor indivi
dual e ammihã um ou~ro, deixando m11itas 
vezes de gozal-o aquelles que estão nas me;
mas ou melhores circumstancias. 

O Sr. :Ildet'onso de A1~u.ujo 
como relator da coro:uissão da pensões e orde
nados que oiferec~u â consideração da camara 
o projecto que se discute, vem dar ao nobre 
deputado pelo Parà algumas e:qilicações sobre 
o assumpto. 

A questão <.! simples; L1·aLa-s0 de approYar 
ou não um d~creto do poder executivo ri11e con
cedeu ao padre Cesar urua pensão de 600$, 
oqu.iYalen\e à congrua que recebe como viga.rio 
de uma d:.ui freguezia.~ do arcebispado da Ba.hia. 

Em i87i este sacer<lote, reconhecendo-se in
habilitado para continuar no exercicio das 
funcções do seu ministerio, requereu ao go
ver-no imperial uma pensão para deila tirar os 
meios de subsistencia, visto achar-se physica.
m.ente impossibilitado de exercer as funcções 
parochiaes. 

O govei·no, a!lcndendo ã.s t•azões por elle ei.:
pendidas e tomando cm consideração os docu
mentos, com que ilutruio sua petição, entendeu 
que era de justiça conc.eder-lhe n pensão ro~ 
querida. 

O SR. C"-N'l'!o :-Eu nã.o nego a jus\iça. ~ue 
as11iste a este padre ; mas q uerla uma me<hda. 
generica. 

O SR. lLDEFONso DE Aru.um :-Não póde ter 
legar-responde e oradol.'- o <1,uedeseja o nobre 
depuW.do porque agora apenas se trata de 
approvar um decreto, que concede uma. pensão 
a certo e determinado individuo ; e não e a 
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occasião opportun:i. de 
geral. 

adopt::i.r-se uma medida í O Sr- Ig•nacio ::\fu:rtius sente 
diier ao nobre deputado pela Bahfa que não 
pódc concord<11· com S. Ex. nas ou>e!·rnçües 
quo aca h:i. de ~azer. O parocho, a q ~em se pre
tondo benefici:w por este p~ojccLo, .i"- requereu 
a a<esma cousa_;:\ pretençilo fui app1·ov~1<h pel:i. 
cama.ra, mas foi ro.1ci:.ad" pelo senado. 

O SE. CANTÃO :-Mas a medida. é equiva
lente á aposcntadol'ia.. 

O SR. lLnEFoxso DE Al\AUJO :-Não se trata. 
co11tinúa o cr:i.dOL", de uma o.posentado~ia; trai.a: 
~e da approvação de uma pensfo que j:\ foi 
concedida pelo poder cxccntivo a um vigario 
impossibilitado de continuar no exercício de suas 
funcções por que se achn qn"si cego. 

O S11.. C.lXT:i'.o :-:\1:J.B conlinúa a perceber a 
cong1·na. 

O Sn. lLDEFo::-;so Dlc A!lAUJO :-V. Ex. está 
cng;:inado, di;i o or:ldo:· ; este sacc~,Jot" n:Io 
pude coatinuar ;i. percehet· a cong-rua, não su 
porque é obrig,1do a 1·enunciar o beneficio, 
comu p1H'<1ue, ["ll'n r•ec"be-b precis:i. 1lc re
si1lit· na freg11ozi:i., apl'Cscnlar a.Ltcst:tdos do 
dioccscmo de qu0 se acha no exercicio de 
suas fmieçücs. 

)fos, diú:i o or:i.clo1·, qno f·ii concediJa n este 
padt·e :i. pGns1io por elle pedida ao podei· execc1-
tivo. 

O <lecrcto voin à camara, e aqui :oi nppro
yado. 

Seguindo para o sen:i.do, a commisslfo de 
pens~r's o ordenados d:iquelh camnrn. não j t1l
gou sufficientemcmtc provada a inhabilitao;.l'lo 
physic<1 que allega.va o pcticion:irio. 

Os documentos que esse sacerdote juntou :i. 
sua petição pam provar que so ach:wa physi
co.mente impos~ibllHado de continua;· no exer
cicin de sur1.s funcções, foram dous :i.Ltes tados 
medicas ; e a commissilo de ponsõ2s e ordenados 
entendeu ri.uc era indispeIIBa,·el que fosso ins· 
pecciona.do por uma junta medica. 

E, J!Oi·quo não foi so.tisfeita ess:i cxigoncia, 
o senado negou a sua app1·ovavão uo do
cre to. 

1\fois tardo, porém, esse sacerdote su bmotten
se â inspecção, foi julgado impJSsibilita.do, e 
voltou ent.'i'.o ao governo impol'i::d, peclindl)
lhe novamente a pensão; o governo enten
dendo que er:.i o caso ele reprocluzir aqui o de
creto, informou favora.1·elmente a pretenção e 
disse que o petiâonario estava no CC\SO de me
Iecer a graça quo lhe h:i.vfa sido eonce<lid:1, em 
vista dos bons serviços que havia prest-iclo du
rante mais de 20 an11os, e !l.char-se physica
mentc itupossibilitado. 

Vem i camara este mesmo decreto e a com
míssão de pensões e ordenados entendeu tam
\Jem, u1m\ vez que eetav:i. preenchida :i.quolla 
formalidade, q1io o senado tinha exigido que 
cumpria a camara agora. appro·;al-o. 

Siio, po1·tanto, estas as oxplicações que tinha 
• :i dar ;i.o nobro deputndo. 

Concord;i. com o nobre deput1do q u:i.nto :i. ne
cessi,fade de so cstu.belecer uma rog-l"ll- geral, 
p:i.1·a que os paroc11os quo se inhabilit:i.1·cm no 
serviço da igreja. tonhnm diNito :i. :i.posontado
ria ; m:.s n:!o é esta a occaeião do tratar deste 
::i.ssumpto. 

Agora a.penas se trata de approvar o decroto 
que conceden :i. pensão e não de fazer uma lei 
igual, que tenha por:fim abranger todos os vi
garios inha bilitados par:i. os exercicios paro
chiaes. 

O Sa.. lLDfü•"u:o;;so DE Al\.\UJO : - Eu disse 
isso. 

_o ~R. _lGxAcrn :IIARn~s sab~ 'l'ie Y. Ex. 
D:!O cltsse isto ; mM pai'<\ \'ir ou L1·a .-oz :i eam:ira 
este negocio devia o goye1·no fazer nova con
coss1ío, p~rriu0 a pen~i'ío precis .~ unk:>.mence 
de ser appro1•ada p~lo poderlegishti\•o. 

] ;~,de, porém, rptt) o p1dci:- legisht.h·o rcjQi
tou essa pensão, é como si clla. n:io ti 1·esoe sirlo 
feit:i; ilcvia o governn fazer no\' a con~css?í.o 
par~ podei· depois Yir M poder legishtiYO 
po(hl'-lhe n sua ap~,·ovn(io : ma. "''!11·0 isto 
não faz du.·ida ; pelo <:on lrnrio, ;·~ i alem do 
nobre deputado. l~ntende ciue, si o; paMchcs, 
bern .( •U mal t~rn sido consider~dos pelos pod~res 
p'1l>hcos como e1))prcg-arlos pulilicos, de,·e1n te~ 
direito â ~posentadorhl, como t~a1 o; outros 
empregados. 

o Sn. !\L~c-Dow.cLL di um ap~:·tc. 
O SR. foxAcIO :O.Lu1:n:xs ; - O oi·:i.<lo1· não 

eRtra nc~sa qnestfo; porém o governo, bem ou 
mai. tem entefl<li<lo :i.;;sim. 

Entende que o parocho não e emprngndo 
publico ; mas o g-overno tem entendido sempre 
que o p:i.rocho é empt•egado publico e como tal 
tom o sujeit'1Üo uos deveres de empregados pu
bliccs. 

lllas, considerados üS pa.rochos como empre
g-ndos publicas. nfio vê r:i.zio pa1·:i. que elles 
éstejum privados do oeneficio da :i.poscntadoria, 
dei;>ois de um c·.erto numero de annos de bom 
set•v-iço, se achando impossibilitados de con
tin1 l.al·-em exercicioª 

Ent1·e nós, o P'\1•ocho fio:i. condemnado, elll· 
bora inhabilitudo pum exerce:· as snas íunc
çlies, a não te:· o 1nesmo direito que tem os 
outros empregados publicas, isto é, não póde 
a posenlar-se. 

O Sn. lLnEFosso nF. AnAuro dli. um :tp~rte. 

O SR_ lG:o.cw :!.LrnTi;-.;s eutondc que o 
governo não dcvi:i. limitar-se a t•epl'od ~zir o 
decreto ; devia fazer nov:i. conce>são e não re • 
pctir o do~reto. que j:i tinho. sido rejeitado pelo 
poder legishtivo. 

O seu fim é declarar ao nobre deputado que 
não só dá seu voto ao pt•ojecto, como aiud:i. que!.' 
''mp1i.al-o. A cam!l.ra deve recordar-se de que 
pc.ssou aqui concossB:o igual ao illustre parocho 
d:i. frog-uezil\ dé Ou1·0 Preto, o conselheiro Joa
quim José Sant'AnRa.,que est:i. nas mesmas con
dí~õcs do parocho de que tr::i.ta o projecto em dis
cussão, tendo mais de 40 annos de l>on> serriços 
:i. I~r~jo.; e neste seutido v:i.i m:i.ndar uma. 
emenda á mes:i.. 

O Sa. M.-1.c-DowELL:-V. E:s:. é c~r:tro.produ
cente, não ha decreto concedendo esta peasã:o. 
(Apoiados.) 

O Sn. fo)UCIO ~Lrn:rr:.;s bmbem não vê. no 
projecto decreto concedendo a pensão que o no-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/01/2015 15: 12+ Página 14 de 30 

i80 Sessuo em 30 de Mnio de 1882 

bre deput.a<lo susLent:'l: .porqnc esse r'ecrcto fo
Njeit:tdo pelo poder leg1shl1rn. 

Si :'l c:i.marn. :ippt·ornr esto prnjccto :t res
peito do 1:11,ü n::>o h:i '.lecr<'lo, por_c1ne n:io. s.c 
FÓ1"l c,,n.~idcr:i.1-o sul,s1~tcnte depois de 1·"1e1-
tado µ·lo porler legishtiYo, não póde recus<tr 
d1sposi;;lio idonLica ... 

os~. lt.Dl,;FO;\S~ DJ: Ar •. >UJO :- Foi i·epro
duz;r!o. 

O Su. fo:s-_,c10 :.\L\r,T1xs diz que" camn.rn. n~o 
pódc ;\eix:w de estender o mesmo fa..-or:. ou
tros pai·ochos em condições idonticas; e. si não 
púd~ ampli:u· a d~sposição, não póde lambem 
õl.p1i~·o1·at• o prnjecto, de que se trnb. 

O S:\. lun:rnxs.1 DE "~n,>r.ro : - ,\ttonda 
p'.lro. o decreto de 1877. que foi rep:·oduzido. 

O ~rt. lG:üCIO 1LtnTi:-:s : - N:1o foi a;ipro
vado, diz o oraJor, ne:11 rep:·oduzido, con10 
querem os nohre5 deputados. O gorerno ape
nas disse; qne o 11retcndento tinlrn. satisfoito os 
motiYo> polos quaO$ o s~nado n•iO appro1·ou a 
conccssiiu. ( .-1pcp·tes. ) 

En~cndo assim : ern Lodo o c::tso m:1nda sua 
emenrh. e os nolm~s cleput::idos rnt:i.rilo como en
tondcn•m. 

S:lü lid'.ls, apoiadas e entmm em discussão ns 
scgnin~es 

]!:;;iendas 

Ig1nl f:i\·or ~o p:i.r11·c Severino Yillob Yig-ario 
de ,\yruor:> (Serrn.nos). :~o c1e :Sfaio de 1882.
FcFêio do.o;: Saritos. 

Igunl fa·.-m: ~o pafücb.o do Ar.ni. p:i.rlrc Cas
sinno Bal'bo;.-< tb. ,\fl'onsect1. 

,\o p:ir0cho dn frcgucú:t 1lc Nossa Scnho1·a 
d:\ Glo!'i~. <lo Pcn,111ilo Josõ J!i3'uel \"ennncio d:i. 
Glori:\. 

Igaal f:wcn· :lO p~rlrc .hsci Gonçah•cs \foreira. 
]1~!·ocho N1Ila1lo <h fr~g-uczin do Jcri11itihi.
Jf oawwl9;i .. - J º''º C<'.!etmio.- Jf o:ta li! f!
cl1arfo.-,\f{onso Celso ltmioi·.-Olym11io Val
io.(l,70.-![1;,acio Jf1Ftias. 

Igu:1l farnr ::io cons~lhefro coneg-o Jonquim 
José.de Snnt'. \nna, p~rocbo collarlo rh freguC'
zi(I. de );°oss« Sonho:·:\ do Pilar d~ Ouro P r eto. 
-30 de :\faio de "1882. -I gna.âo JI a;-iits. -
Jlatta Jlrr.chado. - Olym)lio Valladiio. -
Atfo,;so Celso J,rnio1·. - Va= 1lc Jlcllo.
C (~i'l0 .5 ~1ffO'l\SO. 

A discussã'J fic:i. n<li.'\da pol:i. horo. 

O Sn. :--L~TT.\ l\L\CtUDO (1° scc;·etm·io) diz 
que. '1eha11do-so sobro " rneRa n. red:tcçlio final 
do projecto do credito concedido ao ruinisterio 
da guerra, reciuel' dispensa de in1pres~iio par:t 
que sej :l. votado. 

RedacçU:o 

Redacç11o rias e.ne,1da.~ feita.5 e ap))rovarlas pefo 
Caúial•a dn;; rlepzttwlos ,; p;-npostrt do yo~erno 
'l_U!J ço1icedr: itm. crerlito sHpplcnic1itar aJJ 
;nüii.;t,:rio da [ftie1•J"á pa«a a tierba « Obreis 
r,nititm·es11. 

Acrosccmtc-~c no lagar corupetc1He: 

Art. Lo (como n:~ p ropos t~ . ) 

Art. 2. 0 A pt•escntc 1-!i f.n"i p:istc do orça
mento elo referido cxercicio dc· 1S~i-1SS2, o n:i. 
falta <l<l r~coita p:n·;i. occorre1· :i. est:i. dcspeza,fic~ 
o go,·orno :it!lorizado:\ f.i.zcr ns neces.;ai•i;1s ope
raçües do crodito. 

A.1·t. 3.0 (como n:i p.1oposln). 
Safo. cbs cornmissõcs. cm 30 de l\faio de 1882. 

-A(f'ó>iso C:e/S•J .l,.;tio«._-Leo1Joldo da Bi~
lhões. 

O Sr. _,\..u~h·ade Fig·u.eill·a, lem
liru r1uc no logn.r om que se diz-fica o g-.)verno 
n•itnrit.ado a fazei· a~ opcraçuc$ de credito, deve 
dize1·-se-fic:i. o mini~tro d:'. fazenda autol"izado. 
etc. O ministro d:i. guerra. diz o oro.dor, nãÓ 
pórlc fazet• operações de credito, onh•eto.nlo ci 
gO\·erno; O minist1·0 eh fazenda Ó que C O CGm~ 
pet• ,nte p:tríl. i~to e esta é :i. forma u~ada. 
(Jpm·t~s.) 

Si ;i. cnfü1'1rn. entender, pôde fazer a emenda., 
do contnrio ell:i. vir'~ do sct1~do. 

E. titia, :.i.poiaua e cutrn e:n discussão a se
gnintc emenda do Sr. Andrndc Figucirn. 

Emenda 

Em ;e:i; de-o governo-dig,\-sc-o min.istro 
da fozcnd,•.-A.n(lrnde Pigucirn. 

O Sr. I:;:.·1HLcio l\l~"rtin.s. niio 
concord" com :i. opinião tlo nohl'c deput,.do pel11 
Rio de .la.neiro. 

Dcs,lc r11ic so dochr:i. 11uo o govC:'lto fic:i. au
to1·i:d1lo, cst~í cnteudido <JUC :i. op?ra~i'io de crc
clito aó poderá ser foit:i. pelo nnnisL1•0 (h fa
zenda, quo é o compotonlc, como bem disse o 
nobre dopltlado ; des<1e q11c o ministro da 
gtlerra, embm·a o credito lhe seja concedido, 
nãl) tem attribuiçües p3ra opcraçiics de credito, 
seg·ue-se que o ministt·o da fnr.onda sô pó:lc fn
ze1-:i.s, q n:i.ndo n auto1•izaçi!o scjt\ dada ilO go
verno. (.4.poia(los.) 

Vob pot•tnnto contra a cmencfo.. 

Ninguem m:i.is pedindo :i. pala\·ra, ~ en~er
rada :i. discussffo, e nppro1·nda a redacção com 
n. Gm~nda. 

SEGt:XDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continuação da discussiío do orço.men~~ do 
minislcrio dos negocios ostrang-ciros. 

O Sr. l',crreira Via.1u1a. em 
vistn. d:i.s clecbrnções tr:i.nquilizndo1·as e rbs 
seguranças manifestadas pelo nobre ministro. 
de q_ue seriam mantidas a ordem e boas refa.

Consultad:t. a casa. é "'J:lprovado 0 :requeri- ções de amiz!l.rlc com nossos visinhos, v:i.i oecu-
rnento. par a :i.tLenção da clLmara e chamar :i. a~tençlio 

E' lida e posta em di~cussito a seguinte l de S. Ex. para essas questões que seafi.g-uram 
ag-itadns e melindrosas. e que mais entendem 
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com a scgt1r ança do imperio e sua inle"ri-
dade n:i p:tr to Sul de nossa frontcir:i. . " 

Vai pt·incip~lincnte justific<•r e1n g-e;·al as 
emendas l'C3tricti va.s da dc;nel.:\ ouc o noJ,rc 
<leput:.irlo pcb p 1·ovineia clo Rio de jnncil-o te'''' 
de olfor<1cc1',<lecl:1r".nuo que pc:·;;iste n:. opiniii.o , 
quo j :i sustenLai·a ua c:unara, de citte nao pode
rão for.::· economias s?m alterar ]h'ofuud~~1uonto 
o set'nço~ sem deficlt e cor11 cb.~· ez;\ . .1.\ css.:1F.. 
econ:imia.s h;io de &e1· muito i·ednútlas- e :'lin:la 
nssiln v:is o illusorbs- cm vista do estado do 
or.;n:ne!lto e 1bs condiçõ<is !'- que esta clefiuido o 
sern ço elo Est:i.do. 

E' o assampto, de cp1e vai muito particular
menLe tra tar. 

O S11. PaESIDE~TE pooe no orndor que 
iu terrompil seu discurso 1;::i.r:t o S'r. ministro d<> 
impel'io :i.prescuL:i.r seu relntorio, o convida os 
Srs. 3'• e 4" secrêt:or ios para recebere m o Sr. 
ministro. 

O Sr- rninislr" do im~erio é inl:roduzidll com 
ns formalid:i.des do est,•lo, lé seu rela tor io e 
retir a-se com as mes:n:~s fo1•m:1lidades. 

O Sit. PRESIDEXTJJ: : - O nobrG depuro.do 
quei t·a t<>r ::i. bondade de continuar. 

o Srt. FERREllU VtAXXA diz ([lle se OCCll· 
par.i pl'incip:llmente da p:u-tc ftnnnceira. por
que lc•n sido o ponto pl'inci pal () obj ecti 1·0 
E1a opJ_Josi<;i!o conson·adora concorrer com um 
)louco do sora expericnci:i para e.sclal'eCilllento 
do pni,. e p~rn alt:\.ilía.r a ad1niníst1·aç.~\ü; e ii~l':l 
qnc S. E:t: o o pai1. a1·a.Jiorn lllelh o» e~sns 
emendas, dere in:licar a S. Ex. a s i tuaGilo !i
nnnr.eir:i. do lm [)Crio. on n~ conrliçüe3 ostt·ei tis 
o d•)lot•I)$ •S dll thcsoul·-0, :i.mcaçarll) de <linn-
111tiç:io tlc renda o de angrncnto rlc rlcspcr.a t.:111 
coMider ,wel que nfto se pooer:'L ncndit• a seus 
compr-0mi>sos com n pontu:l! idudc. 'lue lcm sitio 
:i. rnelhm· g:Hauti!l. do nosso credito e :i maior 
prova de nos.>:\ lealdade. 

1-T:i. dez :mnos, pouco mnis ou m~nos, o or:11lor 
tern a cor:,gcm de tliztJr M illus t rc c nobre \"is
conde elo Rio Brnuco : E. p reciso, ó ahsolut.~
mente inclispcnsavcl cerrar por uma ver. <?$Se 
li\'rO faL'\l d:i. divida pablic:i. ; e S . Ex. respon
deu-lhe quo seria a p[U':i.l isaç:io do todo dcs<:>n
voldtuento material e talvez intellectnal do 
paiz. E :i. roifa continuott, c:ul:i. '\"ez mais rapid:t 
e ac celernrln, produzindo uma. situação ele per
feito dcseqnilibrio, e-o que mais ó-dcsespe-
1::id:J.. E agora entende o orai!or que os nobr es 
mini:>tt•os oii'.o J!Oclem fa:ier m:tior s:i.crificio ,10 
que snste nt."'.t'Om :i posição eu1 que se acham, o 
que bem ine:-;:peóeote, senrio leviano, scrb 
:i.quolle que quizesse substitui!-o. 

Tom-se clamado em vão por economias. ns 
proprias fullas do throno as recommenchm, 
todos os or:tdores do amb:i.s as cas:i.s <lo p:irl:i
mcnto as apoiam, é o grito, por :i.ssim dizer, do 
paiz ; mas o resultado tem sido se a~gr1varom 
::is dcspezas, augment,1.rem-se os deficits, e, por
t:i.nto, a. verb:i. dos sen-iços de amortis:i.çi!o e 
juTos de nossos compromissos e"ternos o in
ternos. 

A opposição cons~rvadora não pretende que 
se dosorganizem os serviços a ·t roeo de econo
mias : mas que se reduzam as despezas, qua.nw 
fór possivel, mantendo.se os sen'iços a ctuaes. 

= 
E natl:1. ou C[uasi n:tda ·so tem con.~ecruido .; eyi
ta rn·s~ ns discns~ü0;• e o ··x;1me das .'luestóes fi
na nce1rn~ de rcuos .m tcresses ao pa1z. co1mJ faz 

·o d~:·c:idot• que se Jltlg-~ condoronado sem re
me .. 10 . 

~s\á muito inquieto com e.> t;i situaçiío fl nan
ee1rn , po:·r111e ella de\'e inlh:il' muito ~obt·e nossa 
atLicud" po:itica nas rel:iç<ies extcrio1·es. 

S:1o pf>ucas. ~s e~onowi.is '!"º ~e pótl<:m ef
fect:1ut' no. nun~s teno de ú.$trangc.!ir~s; tHas a 
ca.m:itn cstn obr1f.f~da a .rcg-a tr.rn· :-i u l tlu1~1 porção 
de f,.zond~ p;.liher., eHJO g~sto n~o se.: u j1slifl
cndo pela m111s urgente e rndedrn:wd 11ccts
sidade. 

Lei1 :tttcnta.mc~tc o ultimo relatorio ;~ p ro
posl:.. do nnbre nrnustro cb fazenil:i.; n:!o e occa· 
si<io de disr. 11 Ltl- os. lll;\s deva declarar que S. l~:-:. 
est..-l em perfeioo cl\gano o 11ue as circu1i.tsL'\nci~ 
do thcsou:'O seriio mu ilo peiores no exercíc io 
futuro, como o foram j :i no c xercicio 1nterior, 
e assim progt·essi\·amcnte irão sc all:g>wmo<io. 

P óde repetir o qttc disso oulr'o?'";, em 183·1. 
o fi nado Bernado do Souza F t·aneo : quem 
apont:i. o mal nito µudc inco1·rer e~:1 coodc11rna
çõe.'1. m;ts sim ?'fI''~lles que o prntic.u·am ; qu em 
de11m;c11J. n ma ~ttuação do pni~, não foz mnl 
s.o pa1 z , nntos pelo contr:n·io faz o melho~ bem 
quo se p(ir\11 faze:• li mn p:1iz novo, q uo to:u l'O
cui•sos e que, nntes de cahir, bem podc:·á ser 
11mp:crarlo . 

() o:•acbr pensa acccndor tunn luz :i bjirn 
desse nlJysmo, e Cl'e 'JUO bem tOlllCl'Ul'io (l im
ptlldOntO é aquc,\lc que não <iG izet' olhai·. 

Desde I83=J,com cxccp•;flo apenns de tres exei·
cicios, lotlos Lêtn si1lo liiplid:vlos <\ cust>\ da eiu
pl'CsLimos e de p•pcl moeda, que ct1Lorpece n 
:e circulai;ii~ . clebilitn o p•liz. faz emig-r;n· seus 
~::i.pil:\Os e cncrrn !01h su:. acth·idade commer
ci:. l e in<l:1stri11 ! ; e, porLnnlo, clc8dc esta <ÍjlOCn 
tciuo;; s1J. IJ .1<10 noss:is de5pezti~, a g-gr:wnnclo 
uossos colllpromissns. 

P:1ssn o or.~cl •>r a desoornh·er conside1-aç-3cs 
com o fim do 11<.lixnr bc111 p:ttcnto no.~:\ situa
ç:h :finnncc!rn, rô:crin<l•>-sc :i. noss.\ di,·idn 
íluctu:cnte, :'t ro<lnc~.iio do j uro das ~polices, 
ele. 

l'fos considernçiícs q nc füz. clfrido a histoi·i:i. 
financeira cl•> pai?. c111 Ires periodo8- ar. tcs da 
g'lHll'l'a, dur:i.nte a gncrrn. e depois da guerra- ; 
o d:\ annly>e dos deficits ''cr:fieados nO!! tres 
per íodos, mostra que no ultimo o deficit 6 mais 
consideraycl, ainda. deduzindo-se n quantia 
coi·respondentc ;t despeza com a sooca, que 
flagellou o norte do Im pei-lo ; assirn coruo quG 
a terça parte de nossa d~spez:i de 1836 em 
diante. ,;:i.lvos os tres exercícios ~m que não 
h on'l" G deficit- foi feita com emprestimos e com 
papel- mocchl . · 

O nol>,•e pt•esidcntc do conselho no seu relá · 
teria disse que n:io se põcle agg-1":!.var os im· 
postos, porque a na.:;ão não os poderi:i. suppor
tar. Mas-pergunta o orador-não se podendo 
decretar impos tos, e a.l1gmcn tando natural
mente a àivida, porque sem ililpOstos havemos 
de recorrer :ios emprcstimos. seremos ou não 
abafados po: eSS:L di\'id:i.1 Pensa que sim, e 
inevitaYelmente. 
· No dia cm que cscassear o credito pelo. suo. 
e~"lgeraçiio, e a neceo;si<lade uos levar a lai:l)ar 
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mão dos impostos, o or:irlor mio s:ibo qnem 1 Rest:\orn1· o an tigo vic0-roin::ulo foi n idé.'\ 
,1110rcd_ ser _:i1 i11is~i:i d:\ fa~P.nda, e nem <1u;1.l 1\ prc~omin:111le do homem mnis fat:i.l quo impc
serà ~ s1t u<lÇM poht1c:\ ·lo p:nz . ro11 110.(1\1elle e;;L:"!o - Contost:i.r:i. elle :tber ta-

P:1ss:i211fo :\ ou tr.1 oràem de considero.ções, ~.iz ~ · mente M P!l.rag-u:1y n. su:1 indope ndcn.ci:. o 
,111 e, n:lo só a s lif)~rda~e~ , '!J!lS. ta~uliem :i s glo- li oh:1m:ir:1 ~ osse p!1.i?., pro"i~1cia; lanço~ couu:a. 
rias. !C co111pf:\tn por dmhctro: os rnglezes com- Montendco o gen eral Onbe, \X\ra h gal-a :i. 
pr:.u-.1m com suas lil>1«1s e~terliuas a liberd~1i10 i Confcc!e 1·:i,ç.ão Argentina ; se•l1eou a sizani:< 
J e q11e hoje g·or.an:; os fr:uH:eY:es pelo me;; rno : em Entre-Rios e Coi·i'ientes par" onfrunqlle-
modo as suas glo1·1as napoh,omc~s. J cel-ns. 

Compra-se L:1u:bcu1 clesvail':rndo a opi11i11o pu- . A polü ica do Br azil contranúnou esse pbno, 
blic.:J. .. e~_cil.a. ndol o csi)irito parlidario, nnirnando '! j:~ pelo ti::it:l<lo do 18~, reco~heceudo .c !j:1 r a i;.: 
as p:i.1,00~- t1nclo a u1dcpondenc1a do Estado iJricnt,11, J"' 

O or<1d01-. porbi, niio •1um· inco;-rer º''' tf1o allhndo-se a l:rc1uiz:i. que gol'el'llaY:i. Corr icn-
1\'l'::'.'C bit:>; ni'lo concoucr.i p:ir" fo:uc11t:: r p;1i- ! tos e Entrc- l~ios, j :i s.\cudindo Rosns pofa 
~ões <lc n~donali<ladc ,. ,(e so!.><'l';;nin; e cspcr:l. i tri pli<'<1 a lli:rnçn e pola exp1.l1slto de 0l'ibe, de
co1u o !loure niilli~tro, cou\ Lodn " c:tmal'n, :i, ! pois d:~ ,-icto,·i.a l\o oxercilo ca;:iitaneaclo pelo 
porm:mc11cia de ptt~ <.'<Hn os 1w.-.:sos vizinhos. g<·nc:·al Vrr1niz::i e pelo sempre lembrado e 
Q'!ª n~o :\s ci~~Ctlln~t:incias t·cch1n:lS~ •.'"1 '.1m ch11~:1do, o g·~vrioso Duc\ue do C~\xiiw, Cttj<J. 

s::icník10 da na~ao, ae1·od:la <1trn c1a:; pr opn :is falta L1h·e:t. :nntla se tenha do scn \n· e 111 occa.
d itlicnlch1dcs s 1hiri:1m recursos in•:a knl:.w.;is; si:ío Sl1prern:i . O J:ra~il reconheceu ta :11bem 
mas e muito 111clhor nii:o pôr :i prorn o palrio- :l in·lepen<lenci:t do Parag-u.-.y, então f:'OVC r'
tis1uo, qu:indo nem o go\'~t·uc• 11í:m o p:ii1. putlem nado ]lclo primeiro Lopc1., e fez com C\lle a l
coucebec· a itló.1 arn\:lit:ia.'I.'\ tlc nu;;w1rntar seu 1i:1nça que ga1~111 ti 11 as no~s:is fronte iras de 
tol'l·itorio ou ele figm:u- na hü:tor ia d:\S llat:1lhas :\fato Grusso e lfoJ Gr:i.nd<J do Sul, ucsso ter-
e dns .-i~. tvrias militares. ritorio de ~[i~sücs cobiçado polo g-enc:-.\l Rosas. 

Dii '1'1e nQ.,s1 l,'>Olitic:J. no Rio eh Pr:\t:i. t'!m Este prqjccto aindi1 so à~1lent::1 no o~pirito 
sido C(;U~i·ac!ic tori:t, sem um plano p~occ;.1 cclliclo <lo 1lllti to; lJo !ls p:i.triotas, m:1s imp ruden tes, do 
o- pode-se cfac1·- as quastl>es u\:iis i;;i·:w os Rio eh !'r:J.t.'l, que attr ill ucn1 M Brai:il intcn
for:\11\ re.soh ·id:ls an te a cminenci:t <las clilficnl- ~üos semelhantes. 
d;i!lc; o sob o est:impido d;1s e~~plosõcs . O Br:uil C!ll!'CtalltO comrncttou dous erro;;: 

:\.lterl1:mdo de :11nig-os e do !ld\·ors:tríos ; m·:i. enfr:>.r111Gceu a~ m 11r::dhas q110 o podi«m defon
susL~nt~rn,!o uns, o Clllltbntendo outro., no in- iler das preL~nçiíes dessa politica ambicios:i. e 
tuilu de ]l~·ovenir co11tlict•lS, !los collocamos na <k i:tou :uoutel'idcu t0r nar-sc p0r stt:i. ft•::.11uczD. 
ma·1s dt:p101':wcl d:1s condiNcs : nITo ·exercemos ninh'l de reYolt:-s, <lo an,,~chi:l, do modo 'lne o 
a meuo" influonci,\ nnquclles pai ze3, onde Br;tzil Lon1 tido necessida1lc de ín leryir con
tamos deixa•.lo nos5o .sangue, onde tornos pro- sta11te1ncnt~. pn.ra m:tnt<Jr :t intcgl'id!l.dO dnquelle 
\':t<lo !WS5'1 glorÍ:\. n•Jss:i. intrepidez. Apôs n l)~Sol estado . Dostruin, .'\ni'luilo:t o P::1r:i.gn:i.y . '1uo 
:i.u~iEo-s:ibe--0 Dons <'Om q_lrnnlos srccrificios- ern o MSSO melhor :\lli:'ldo na defos:i das fron
immcdi:i.t:-.mcn Le Y:nha a reaci;:1o. tair•s, o o P:1rnirn::iy é 110\'0 objecto de di.fficul-

Lc1u 'm" en1 seguiJn. o que nos de\•e :i. Confe- clade p:i.t•t1 a nossn cliplomaci:i. e 1u11:t pern\::1-
der:i ~:<o A~g-<:ntin~ , e foz di,-e r~:is reíla"õas, rG- non to in~nictn çl\o, corno tem sirlo 'l.1onto1·idóu. 
fct"imlo-s;; ;:.os d~us chefes r:o~as e L'.lpez. os Sahi r <lcss:i. posiçfo não ó fücil , o o go1·crno 
do:1s m:iioNs tyrnnnos do !\m udo o <[Ue lfar;cl- imperi:il ºº'"º cst:•r mniLo nt tento e \'igibnte 
Iar~m t:i.n to :is 1hi:1s rcpuh!icas Yillinhas , se!n par;i não ser sorprcn1lido. A g-tier ra. muitas 
con;;cntircm uo dcsenrolvimcnto ll1:1te ri:tl , mo- ,·cz~s robeut:t contr.t :t vontnda <los g-overnos 
ral e iutollee.tual das mesmas repnblicns , o diz :trrnst:tdos pela opinilío desvai rada. o illudid:t 
que o Hrazi! com suas leg iües r asg:i.tou Buenos <lo> povos . 
Ay1·cs do primeiro t:yrauno, e lh-t·ou o P:ira- E. melhor preYcnir. A noss~ diplom:i.ci::i. pro-
gn:iy do segundo. cure demover o mn.i$ depressa possivel essa 

Eu tmto.1110 6 fac to que todos os dbs o cspi- ing_uiet.a~·-ão <1uo existe no p:i.iz, como si ellc 
rito do Bra.zil se mostra. inquieto coru questões estm:sse :i.me:i.ç:i.do de uma. g-uerra immincntc . 
co:u seus viziuhos do Rio da PrMn. Não entra o or(\dor na questão suscitad<> pela. 

O orador proeura em segui<h explicar a e;ii:-ta. do Sr. Baril:i de Cotog-ipe, pois o que 
causa deste fat'to, o que scr·:i. q11e J.esperta disse o !!Obro ministro de cstr:i.ng-ciros basta 
nellcs esse espirito de do~cnnfhnça e om nós p:i.ra lhe impor !1. m::..ior reser 1·::i nessa assumpto. 
essa inquietaç~o; e diz, que é o ca.so mais A (':'1.rL:i. entretanto ser viu par•\ dcspcr l"r a 
:i,dmiravel da historia do 11111ndoest..-. impotencia a ttenc:"'º do governo para o que occorre no Ri e> 
do Bra:dl depois de seus sa.crificios e de su:i.s da P r:tL'l. Contenta-se assim com a segur ança 
glorias _ que lhe deu o honr:ido ministro . 

Faz ainda dirers:J.s considern~\:ies acêrca do O r~!atorio de estrange iros, logo no s ~u fron-
nosso desinteresse, de no.>sa abnegação par:i, tespicio, d:i uma noticia t1·isle e doloros:i., mas 
com no!'.SO> yizinhos , e di..t 1ce elles t iim a. 3.m- formulada em terl'lloa que obrigam ao orador a 
bição muito legitima. d() $Or3m s-randes, o nõs u1:ua recl:i.m.:i.ção vehoniente. Refere- se ás 
tlltll.os. uma outrn. nifo meno:--a do não descer- phrascs com que orelatorio annunciaa morte do 
mos da posição em que já no~ ach3.mos, o pelo imperador da Russia, Alexandre II e do presi
contral"io assumirmos ~uolla que nos pCltlence dente dos Estados Unidos, o Sr. Ga~fü~ld . 
por todos os dotes naturaes ciue possuímos, e Não tem o orador palavras b::u;ta.nte ener
de que nos não tomos aproY<ntado sufficiente· g icas p:i,ra. condemnar e proscrever o misero.'1" 131 
mente. recurso do assassinato, mas está muito long e 
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de consentir que passe ~st~ voto de s::tudade 1 foi acLo de sua suprema justiça. Esta pab.vra, 
em nome ~<:l; naç~o b1'az1lc1:a~ nos temias em entretanto, acaba de ser qucbi-ada pelo liuo a 
quo o re<l1g·rn o nolwe ex-mimstro dCJ estt·an- que se l'efere, e por isso pergunta no nobre mi
geiros. :\'ém se podfo confundir o presidente nistro si o govc~·no con~entiu ern tal publicaç:<o 
dos Estados-T.:nidos co1ao iwperatlol' da Russiri., ou si elb fui foit' contr11 sua vontade. Si o ~o
porq~ie a distancia que c:<:istc ?nlro uma demo- vci·no rqiroYa, cal.u-- se-ó.; mas, si coaseut'iu, 
cr:1c10., ç~ue gar;1nte todas as hberd,,des, e urna o oraclor cornpromettc-se a di~cutir o fofaeto 
autoc~ac1:i. , que ns absorve todas, sepa~ava. as perante a camura. dos Srs. dcputad,J;. 
duas illustres vic\im,1s. A pa;;ina de sangue de Taq_uarerubó ainda o 

Ni"LO se sabe de onde vinha o poder do irnpe- impressiona, nii:o o s~tisfarnndo as explicações 
ra.dor da Russia, rm•s o do p1·esidente dos Es- da,:as pelo governo na tt·ibuna e ao relato1·io. 
t!l.dos-L"nid0s procedi.1 do J!OVO- E' celebre, inexplicaycl a iwssa lon~animida-

Sc1·ia a consa3·1·açllo Llo clireito <livi•.o 'JUC o de. Emquanto o go,·erno do E~tado'° Ol'ie1Hal 
nobre ex-ministro <lo estr:rngoi1·os qttiz l'esbu- nos pedia" inte:ne1çITo, " <i:s:plllsão do coronel 
rar, ou ress>Iscitat· instituiçücs apodrncid:i.s Lator!·e, e o governo ÍtüpGrial cedi" por fim aos 
para o mundo inteiro escarnecer de nós? bons principias que s11stcnti\.ra, esse mesmo 

Quem confio.l'a o poder a Alexandre 111 go~crno oriental rno.ndara forj:u· esses simu
D.,us não foi. Não ha poder que não v~nha laci·os de in.1uerjto, r1ue o S1·. ex-ministro de 
do Uous; nws o seu. cx<>rcicio é muitr.s vezes estrangefros i·epelliu, pu1·a ianucentar os 
usui•pado pela violencia e JJcb for,a. &ss,,ssinus de Tatiua1·embô e Curl';cles. 

Não reconhece o o rndor os adlllira Yei.s ante- ::\ão nos :fizeram a. lllenor concessão, não 
ceàenLes do imperador Alexandre, e muito nos dcn).lll s:i. tisfaçfio a rcclam:i.çücs tiio bem 
menos as su;t.s Yi:tudes. O povo não vende o fundachl.s. Ainu;\ h" pouco o governo orien<al 
seu louvot· e muito menos uma nação póde teva a genLíleza, para nilo qunlifica1· pi·opria
pol-o :i. disposição das car teú:i.~ e das benevo- mente o acto, do cha1n:n esta questão des
lencias diplomaticas, com sacrificio da sua ugradavei iacíclrnte, pedindo ao nobre minis
consciencia. e da sua digni1bde. E" juoto que tro de estrangeiros que passo.ase um:1 esponja 
à nac;.lío bi·azilefra. sinta. pr_ofunda magoa de sobre isso. 
vel-o cahido dirnte das· machinas fabricadas O orador sempre des~ja faz~r jastiça aos 
por as&-issinos; mas n5:o é jus~o cerrar os ou- homens e a.os povos. Na su~ opinião o go
vidos aos gemidos de centenas de milhares das verno da Republica Oriental mto tem força 
mais illustres vic timas que elle deportou com bastante para el'ercer u. acç!to da justiça além 
a maioi·-cruelde"lde p.1ra u Siberia e que sacri- das ce1·canias de Montevidêo. No interior do
ficou com atrozes supplicios. miuão os chefes militares, que se auxiliam 

Foi um mau exemplo no mundo sna política mutuamente na conquista do podet· e dos •1uaes 
pertinaz, cruel, atrazada,e que por ii.m custou- o governo precisa pa.ra se manter. 
lhe a \'ida. Naquellas regiões a politica do Brazil deve 

Feito este protesto, o orador passa a tl'ntM' ser a qne recon1mendou o Sr. Barão de Cote-
de embaixada áChina. gipe ao commandante da cst..'\ção naval; pra-

Mandou-se dous embabmdores, um de es- ticar represa.lias imme11iata$ contra os aut?res 
pada outro de c<Jnselho, trat!Lrcm com o celeste de qua.csquer atwntados nas pesso;t.S dos officrnes 
imperio. ou d~ praç:is dos seus navioe. Ou o go,orno 

Cheg-a.dos a Pekim, não viram o imperador, adapte esta politica, ou avise aos nossos conci
mas fizeram um tratado em seu nome, presu- dadii.os fJUe os <J.U0 se est:i.bclecercm no Estado 
mindo a sua e:i:istencia. Oriental o fai:.um po1· sua conto. e risco. 

No oriente é mnito commum cercar os N:i.s actuaes condi~ões financeiras seria caso 
grandes homens de mysterioe, de sogredoa, de do J;1·azil cobrar a <livid'." <la rQpublica do vru
enigmas. . guay.e que mont~ a mais dei4..00?:000$. O go-

Oimperador da China não trata pessoalmente, verno or1ental trinta annos dep01s que o em
traltun por elle; é um governo constitucional pestimo foi feito, lerubi·ou-so ,]()enviar a esta 
disfarçado. Elle não póde uada e dizem que córLe ~i:iistros t)lenip~te_nciarios p~ra liqu~d;u
póde tudo, e acontece que quando püde tudo, essa dinda. Esses mimstros, porem, reura
dizem que não póde nada. Na China o impe- ram-se, depois de entaboladas as negociações, 
rador é um Deus viYo. deixando tudo pendente. 

A"quellas paragens reconditas chegou.a nossa O Brazil teve a rni:g?:i.nimidade de perdoar 
diplomacia e e]eyou-se a nossa bandeira. ~1- ao Par:a.~u:iy a ~;:m d1v1® de guerra, porqu~ 
caram firmo.das as nossas rehções com o muito essa d1 vid:i. só e:s:iste nos trata.dos. O aavedor e 
alto, poderoso (l bom &migo, S. M. Imperador insolrnvel, e o Ilraúl perdoou; mas, pergunta 
Celeste. Seria. isso motivo de satisfação si a o orador, porque o governo não tem tornado 
embaixada não houYesse custado 22i:OOO$ e effectivo o pagamento do juro e d:i.s apolices 
não obrigasse a creação de um consulado, que concedid~s pelo governo d~ Paragua:y:, :eor forç8. 
custará. 12:000$ annua.lmente. do um trii. tado :ios particulares • ictimas da 

Pérgunta :i.õ nobre ministro o que póda o g-uerro. ~ Os portadores das apoiices ainda não 
Brazil esperar de util dessa embaixada. receberam um real. . _ 

Ch<i.ma. tambem a a.ttenção de S. Ex. pa-ra. um Voltando a tratai· <la. rntornaçao do coronel 
livro ha pouco publicado por um diplomata, Latorre, o orador condemna o acto do governo 
sobre um facto que um decreto do imperador imperial e demonstra com os documentos pu
mandou que se esquecesse, conccdeJ1do a blic:i.dos <tD!! ~sae exil~do, que procura~a a 
amnistia a.os venêraveis "bisp6s, amnistio. que nossa hospitalidade, nao só n!to conspirara 
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conii·a o go>e:·no do osta1lo yisini10, como em 
su~ a:lmi1Íistt•:oç-<tO n:iq,,<>.lh rcpnbli<":J. l(ira. uua 
g:.ir:u1tia de orilcJi.1 e. i11~pírara cunfü1.11ç:1 a. todos. 
O f'.O\"eJ'llO nIT~ pod:.: 1:11'•r semcJh;i.nte füyo:· :•o 
Est:t11o C•ri<int:iL nern a posiç;io do Brn,il para 
cou1 css:c rcpuliliea c,pJica qu.cl·1m~r teiuot-. 

;;a,; l'Ondiçõcs e111 <1ue se ach:i o H1·,,zil o 11:>.s 
do thcs:Hi:·o u ur:i.ciur e~tti tenificado, nfo pôde 
cort~lr t1r,r·l t•on10 os optimistas f: i ~:en.1. 

A~~iia L'õdlsur:i. a consernL.ç~to do ministrt);o; 
plen;:,otenci:irios se:n miss:1o. como o de. Ru~sia 
e oult•-is, <jllC apenas uianii'estum rch~ües ele 
f11nilia. Profe:e ter consllles cm to'1'1" parte 
onde o Brazil conta interesses ~om1ner
ciM>. 

O congresso tt1JJCricano o. r1uo an:1uiú o go
;erno imperi:>l poi· condte dos Est:irfos (]nid%, 
pureec ao º'"dú1' te:· um tlesig-nio muito e lcY.'.l<lo 
cmbor\1 <linda mal definido. 

T.:m füuito mt•do de coug-resso~, que até h(\jc 
só tem aquíuho:i.du IJcm os fortes e , desprotegido 
os fracos, mas em fim :t ai t,c sab€d wi:i., a long-a 
cxp•:l'icnci L e a sup1cm:i. YÍl'tude 'lne o noli~e 
mint$l:o pode con~ull;ll\ ba d() ch1· NH resultado 
a mclhot' solu~ão. Confi:t ne;<s:t solução, ac~edi
tando alic15 qu<; o cong-res<o so se occupari de 
<l uestõcs indusn·hes e cowllle:·ci;ics, r1uc ro:i.is 
intercssall-l aos E~t:1dos Cnirlos. 

A pt·oroúto. cha::1n. a o.tten~.ilo do nobre rui
nistr;i de estrangeiro$ para recommend:i.r ;10 

no~·'º corpo diplomali~o ,1cw n'.io deixe passllr 
sem i.·~ctificJ.~·ão '3r1·ns g-ros.-seiros que na Eu
ropa a milldo se 1mulica1n sobre o Brazil. 

i{er"'rindo-sc ;is dcspoz,1s elo ministet·io <le 
-::str,\llgeiros. mostra o o~ndo~-. com uni Jll(l.[ll>ll 
que ~presente\ :, c·.'.111:1.ra. 'lue o.te o exc;·c icio 
dü 1815 - 187U as <lespczas axcedcrl\iu consi
der.1rclmonte :to 01·~::.lllento dec1•ot1do. 

Sómcnt() cm 1870-1880. dt1rcrnl e :1 a<l1ninis
trn~:i0 do ~1·. conselh.~iro ?lfore tr:L de B:n·ros, e 
r1 11c a dcspcza foi inferiot• à or~ada. Em liome
uagom ao nohrc ex-mi1•istro dcch1·:1. que ô 1le 
S. Ex. o unico exemplo de um orç:trnenlo de 
despe-r.:1 dei:s:ar saldo em todas o.s YCL·h~s. J:i o 
tom dito, e esse ex~mplo mais o ~onvcn<'e ; 
acredit:t m:i.i~ n:i economia do ministro (lo que 
na economia da C:llua~a. 

Concluindo, insiste o or=>dor em que um:i. po· 
lifü(I prndente no extel'io1·, aconselhada pela 
mofot•açito, nito podQd •lei:s:a1• de pt·od azir os 
result.:i.dos qnc todos esperam, a !ll:i.nutcnçiio da 
paz de q11e prr,vfrà a ordsm e a prosperidade 
do pniz. A g-ucrra nos importa sa c-1·ilicios rp1c 
não ó facil pt'O\"Cl'. rno.s :;.i o sen ,·oto de p:i.z e 
d{} paz sempre, em•1ua11to a dignid.~de nfio rc
cbm~u· sober.ma e e'.";trnmament.c outra atti
tude. si a Pro\'idenci:i. não ouvit· os nossos 
votos, pen~:i. q110 pa:·n. evitnt• futur:ls znerras ó 
preciso que o go\·erno saib:. que pa~ ter uma 
pa7. d•iradourn. de•e M lirar ·h victoria todas 
as vantagens que elb. cm st encc,rrar. 

A discussão fica adiada. pela hora. 

~Sr. J_ ~enido (]1ela o:dcm.):-Peço 
a"\·. Ex. que de para ordern <lo dia de amanhã 
e p.·ojecto 11. :l.12 acerca dos municípios do 
Carmo de Cantagalio e S. João Nepom.uceno d0 
Minas. ' 

O Sn. PRESJIJEXTE dápa.r'' Ol'demdo dia 3i de 
).foio: 

1> dis~u~si<o do projcclo n. 134, prorog-ando 
as l~is elo ot·ç~wonto dgonte. 

2" discussão do orç;u1'eoto de estr::i.ngoiros. 
3• <lita do or~a1uc1llo da guen·:i. 

Lern tltn.-se a sessão !i$ 4 ;~;'4 ho1·ns d11 tnr<lc. 

,\CT.l DA \)> SllSS10 Ell 31 DJ:: )!AIO Dlr. i882 

Prcsidencia do Sr. P arr'cita de J[ 01ua 

SL.:O.DL\íllU. - ~x11E;1:r.xn:. - l!c jU~t'i111cr1Lüs ~lu!i $~·,;.. 

Xa;:1a~ T!L~ophi~1.1t Í:::'aab·:o· rc 'fau11a.~· t! E'•)[tiJilll. -
E:..p?iCa1,: :1 iJ 11<• ;-)1'. Al\'c.~ dt! ;\r~ujü, ~rnini::i t ro t.b ,as~·i

C•diura. }. - fü.:,1uct·in1c1:to:'- du~ Sr:;. Ai:Loi.io l'i nla, 
Ju.-é .Hari;u1t1ú e nego Ha1'r11:S:. -01we~1 n(I lllA.-1:• di:i:
C:IH:s:lo tia JHorog;~tb·~1 das. ll!h 110 orr.;irnot:to. Di.~eursO:j 
\lo~ MS. Jg:1::1dn ).lar itt~, Pereira \ln. Silv~1, (:111it1!s t.ln 
L.•L:;(l'O, C.lllli\i"SO-• .:\forcini 1~ (' Hart'<.i~, ,;01ues 1f1.: <..::;1:-:tro. 
).(~ntim Fr-.. n.~iS~P, Z:iHLi~ Caudi,10 d~ Uth·eira, Jguacii.> 
1'l:l.J'ti:1:-, A;.l Jtdo t.lu Sh1ucir3, Hollrigac..; Pei'\úlü <; Mal'· 
[iu1 Frn~.(!Í:iW Ja1iiDr.- -;?:\ JÍ:'-c:usi:;;.lo do orc:a11u.?~1ta Jo 

c~lr;\ ~:t::~iro~~ Diseur-:'Os J ~~~ Sr:-•• '\ffomo Cebo Juaiot o 
C·.1ma.r:;o-tJrt1crn Uo Jia (lar'1. l de JnJ1ho. 

A 's 11 horas, foit;t a chamada, o.cha.m-se 
presentes, os Srs. : F err~ir::i de .Mourn, Ri-
1.lciro de !llener.es, B;i.sson, AlYe> de A1·a.1.1jo, 
l ;a1•iio da Est;tnCÜ•, YiGir:i. tlc Andrnde. Illunoel 
C"~·los, Antonio ,\o Si11 ucit'.t, Lomen,a de Al-
1,uc;uerquc, Joào Penido, lgnacio ?.farlins, !\Ion
t:•ndou, Beiorl'a de :'lleneies, Al'istidns Spiunl:i., 
Bulb.iics, lilhó:t Ci11l1·:i, lfatisbona, >fot<>u, !l!n.
ciel, .Josci ~la.d~ .. nu, U .. ego Har1·(Js, ,Joito Cao
tano, Olympio Y::ülatlfü>, Antonio l'inho. 1"ts
sos ::>.!lr:11Hb, Josú l'o111p~ll, Jfariio th Laopo1-
din::. C,1st~l1Ll Branco, ,\!varo C .. 1ninha, Gon
c:a.h-as de C:wvalho, Ücn1·i,1uc lllarques, Si!y:i 
llhia, AIC:-cJo Cli:1xos. Th~opliilo, .ilfarliiu Fr;m· 
cisco, Si111·,1J, S<1luslialll1, Z:ima, Affuuso Pcmm, 
Pr:vlo Pin1entcl, Alcol'orado, Peretti, So:tres, 
Juycucio Ah-cs, Cru;;, B,•rao <fa Vilb <h füwra., 
C:1nliio o Rodrigues Pcixuto. 

Compurecem, depois da chamada, os S!'s. : 
Almeida Oliveira, !'risco Paraisa, C"ndido do 
Oliveira, Manoel Pvrtel1e., Souza Leão. Sil
viauo Ylrandão, Escrag-nolle Tàunay, Gomes de 
Castro. Barão de Caniudé, Ulyss.;o; Vbnn:t, .Mo
reira .te Bauos, A.l.>elardo de Brito, Augusto 
Flenry, Coelho Campos, Adrian<l Pimenlel, 
André Fleurv, Souza Queiroz Junior, Rodri
gue~ Junior e Generoso Marques. 

Ao meio di~, achando·s~ presentes 67 Srs. 
deput:i.<los, o Sr. presidente abre a sessão. 

Comparecem . !lepois do aberta. a sessão, 
os Srs. F. Belisario, Mae-Dowcll, Barão de 
Gnaby, Almeida. :::\og-11eira, Pereir:i. Cabral, 
L(lcerda '\Verneck, Seraphico, Ribas, Gemi
niano, Perefr:i. da SilYa, Silva :Mafra, Joaquim 
T:wares, Leopoldo Cu!lha, Fernandes de Oli
veira, Francisco Sodré, Araujo Pinho, Tar
quínio de Souza, Pompeu, Amaro Bezeri::i., Es
p\ndola, Carlos Affonso, Andraàe Fig-ueira, 
l\Iartim Francisco Junior, Affonso Celso Junior, 
Souza ·Carvalho, Oarneiro da Cunha, Gonçalves 
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- Re-1uorimentos: Fcrreir:-., -_Cama1·g-o, Lima Dnar lo, T. Hen
ri<1uc~. Duqae-E:st.rada Teixeira, - Felisberto, 
Hcuri<ttLC d'Avib e Ferr<' Íl'~. Vianna. 

F.illam com causa participada, os St•s. Ac
cioli de Azevedo. .-\lm•;iila Pe1·eira, Barão <lo 
Anadi:i., Barão dÓ Ara~.:i.gy , Carv:\lho l~o ende, 
Cru,, Gouyêa, Felicio dos Santos, Franklin 
Do:üi., :tlfatta lfocbado, Paulino de Souza, Ruy 
B:nhos:i., Rodrigues Limn, Rodolpho Dantas, 
Vaz da illello '' Viann<> Vaz. 

De .lo'.lquim Lui,, l\·fanoel de .Tesus, pedindo 
c1110 seja melhorada a Slla reforma. - A' com
missão du marinha o guorr :> . 

D:i. S.Ssl\1 u blcia prO\'incial rio Amazonas, pe
dindo providencias para que seja !evade. a o!feito 
a estrada de ferro do Madeira ao Mamoré .- A' 
to:nniis>:'ro do commc~cio, infos tria e :i.rt es. 

Fnlto.m sem causa pa1•ticipada, os Srs:. Cost1 
Pinho, Diaua e lldefonso de Arnnjo. 

O S i·- Z aUJ.a. nlio costuma fazer recla
ma~.Qes quando a acl:l. noticia a. sua ausencia da 
camara. com cattsa participada ou não, ma~ 
tendo estado hontem bastante incommodl<lo, 
teve o orador· o cuidado de dirigir no nobt·c 
Sr. 1 ~ secretario, uma cart"l commuuicai!do 
este facto, e. portanto, a impossibilid.-ule om 
que se achava de comparecer, mas '~ que a 
acta di entre o~ deputD.dos q t1c não comp1J.rece-
ral:1 sen1 causa pa.rücipada. o seu nomo. . . 

Não a.eh:\ isto jLi;;to, porque o o:•:ido1· fo1 tclem 
do que o reginiento orden:i. . Podm l'!lai;ida.r um 
simples recado ao nobre Sr. 1° secr~1i1r10, ma" 
t~ndo-lho dfrigído uma eart:i, devia ella $Ct' 

tomnda em considera.ç.ão paro que uão se o dé~sc 
coruo ausen te sem causa participadn. Nestes 
termos. e sem q11P.rer fazer cen.surn ao n"bre 
1• $ecretari", podo apen11s no $1'. p~e>i<lanto 
que nrnnde inserir na act.'\ a em~nd11 quo vn~ 
enrfo.r :\ mesn, p:i.ra .(Jll" dapo1s elo no!lle elo 
S•'. dcpnt.'l<lo Pcrclt1. ncresccn !c-S() o no1ne 
do dcpUt.'\do z .,_mn, O 5apprima-sc O IlOtuC do 
doputarlo 7.:uua, depois do nome do Sr. deput~c111 
Vinnnn Vaz. 

O Sn. P1u:.-;10E:>TR :-A reclamaç.Í'o do nobre 
deput:i.do seL\~ 1.0m:1d" em considcraç:'.o. 

B' 11pp1·ov:i.d:J. :i. ac: :i. com ::i. omànda. 

O Sn. 20 St!CRETAnto (s::rvi11do de f •) d;i 
conta. do seguinte: 

.EXPEDIENTE 

- Officios: 
Do n:ii ?lis te rio dos negocios da «gricultura, 

corumereio e obras publicas, de 30 de Ma~o 
corrente, remetteudo o. representnção e mais 
papeis dii'igida a. ost.'\ aurrus~'l. camar11, pohl. 
asseml>léa legisla.ti-a do l ;:sp1rito Santo, em 
que os engenheiros Luiz Godotfredo. de Escra
«nollo Taunay e Aug-~1sto Carlos da Silva Tc·lles 
~olicitam gar:1ntia de juros do 7 °/ o ao anno 
sobre o capit.lll do 500:000$, para c;tabelecer 
n.'\quelfa pMvincia. cinc? enge_nh2s cen traes 
parn bc~eficfat', c:i.fo.-A comunssao de coru
mercio, inilustm>. e artes. 

Do Sr. i • secreta1·io do senado (3), do 29 do 
correm te, remettendo as proposições que man
dam :ul.mittil' a a~ame do 1° a.nno n~ faculd:idc 
de direito do Recife, ao~ e.,;tu~"n.tes -~~·:i.1·0 
Ifor.l'ique SiL estre ele Farm,. Jose ~wgo 1 i11n a 

0 l\loll• Rios, e Sawuel Jose de Brito,_ as quaes 
o sonado não pôde dar o sou consent1mento.
Inteirnda. 

V. I. -24 

g· lido e ;ai a imprimi1· o seguinte 

Projecto 

!882.-1\. 1i0 A 

2" 'SBSS.\O 

A commissiio de marinhn e g-ue!'ra examinou 
attentamente o pt·ojocto vindo do senado, im
uresso sol> n. 110 el o.~te anno, determinando que 
às promoções no corpo da arm:ufa e nas cbsses 
unnoxns sejam feit-'\s :) proporç.1o que se derem 
as v~<g-as, o considernndo quo as disposíçõos do 
mesmo pr ojecto são as mesrnns quo jii fo ram 
nppt•ovadas por esta ca.mara e111 1877 coll\o 
addi üvo no projecto de força naval então ap · 
~rorndo pelo corpo legisla.ti vo, ô de parecer <[ue 
o roforid" pt•ojecto entre em discu8são e eeja 
a<lopt.ado. 

Sala das commis.sões em 25 do i\-faio do iS82. 
- P1·isco Pamiso.- Jldriano Pimentei .
Fran.Mi11 lJoria. 

! S8 1· 1882.-:-;:. iiO 

Í"' Sl!:SSÃO 

A :isse ·111.Jléa geral 1·csolvo : 
l ü' ti"º 1rnico. As promoções no corpo da. 

:wma.J~ o nas classes anue xas sorão f·,i las :i. 
propm·çiiu que se dorcru :is yag-ai;, firourlo de: 
ro'"a<los o ;.; 5° do :.rt . 2°, o art. 10 <l:i le i 
n.

0
22UG d~ -:18 de Juuho de 1Si3, o§ 4° <lo 

a.ri. S• o n p1·imóira parte llO :i.rt. 22 do tle 
crcto n. 5-lGl de 12 de Noveml>~o. <le 1873. 

P:i.ço do senado cim 4 de i\1u10 de 1882.
Bar,ro de Coteg~ . pre$idcinto.-Bcm1o.rlc Jí a
maa9ua11e, 2• secretario nn ausenci:i. do i. ~
/. F. M eira de Vasco1;cdlos, 3° secrew.no. 

E' liJii o vai a imprimir a. seguint'l 

Redacçito doprojecto n , 24 de 1.882 

(Emendas do senado) 

<1. A assembléa ger,\l decreta : 
« Art. f.o Alem das despezas au tari7.adas 

ala lei de or<· :i.mento n. 2940 de 3i de Outu-
bro de 1871>, pnra o exerci~i~ de ~879-iSSO, e 
auel'to ao go,·erno, pelo m_misterio dos nego
cios da justiç.a, um credito .suppl~mentai- de 
i03:i51~2&1, qtte serà, :i.pphcado as despezas 
com as seguin tes verbas : 
Jii.-tiç.a do 1~ ins\ancin. .. . . .. . . . 73:~ 

·1· J 1· . 28 82.'.>~01 C<Jr ?º na 1 ~,~- <! po ic1a ._. · ._ .. · .. · , ·;: 
Couducção de pl'esos d<l Jl1S'.1ça. .. .166;;o000 

« Art. 2.• .A presente le.i fi:r:i. parte d2 or
~-~mento do referido exercic10 de 1819 -
1880. 
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<! Art. 3.o S~rá foit:i. a dcspeza, ll" ~lu de j O Sn. EscnAG'."OLLE TAUNAY: - Sr. pre_si-
sobras da receita, por 9pera.ção do credito, que 1 dente, ha. verdadei ra. falta de lealdade nest:i. 10-

0 ministro e secret:i.rio .de estado dos ne~oc1os formação. V. Ex. s~be q t1e as coloni:i.s es~ 
da fazenda é autorizado a effecluai-. hoje C'.!:.tinctas e que portanto, a ninguem póde 

« Art. 4.• Ficam revogadas as disposi~ões mais aproveitar ess;, disposy;;_ão d_e lei, visto 
cm contrario. como nenhu~ estrangeiro vira. mais pi!.ra esh. 

· . _ . terra na qualidade de colono. Parece haver como 
« Sala do.s comm1ssoes, em 31 de Maio de que o des~jó de álliciar esses homens, para 

18~2.-Ge,ie;·oso Jfarquas.-Leopoldo de Bu- depois sujoitfil-os aos impostos que gr:i.vam a.1 
lhoes . .,. carta! de na. tur::tlização. _ 

O S11.. T!IEOP!HLO nos S.1.N'ros, pede urgen~ Digo pois, Sr. presidente, o nobre ministro 
ci11 por i5 minutos para na sessão de amanhã do imperio nil:o foi bastante leal. 
lrat:ir de negocios da província de Alagoas. 

O Sn. AFFONso PE:-."NA (niin istro da guerra) : 
E' approvada a urgencia. - Elle cot1ipilou o que consta. da. legislação ; 

V. E:!:. J que não consultou. O Sr. E,.;cragnolle Taunay: 
-Pedi :i. pa.la.na Sr. presidente, para. obter uma 
informação e V. Ex. éa pessoa máis competente 
para m·a dar. Desej a saber que fim levou u111 
projecto meu apresentado, ha muitos mezes, 
ne.st.'\ cam:1.ra. a rospeito da isenção de i mpostos 
para as cartas de naturalisa.çã'.o. 

O Sa . 01.:n1P10 VALLADÃO: - Tem toda a 
razão nesta. reclamaçil.Q. 

O Sa. EscRAG~OLLE TAUN.t Y : - E' m:i.terh 
importante, creio que a ci>mara. fará essa j us
tiça.. O projecto entrou em 1"- discuss!to e pe
dindo a. pafavra o nobre ministro da irnperio, 
ficou adiada para o dia seguinte. Pelo menos 
~:>rcceu-rue <1ue foi esta a promessa, entreto.nto 
desappareccu o projeclo, submerll"iu-se e nunca 
ma.ia ,·eiu â tona. Esta recla.mação q_ue faço, ci 
hoje provocada pelo aviso do Sr. mmistro cio 
imperio, de 27 de 1faio, mas que vem agora 
publicado em uma folha allemã. Já ve V. E~ . 
que o facto est:i. tendo repercus.~o até na Eu
roµa. Si não fosse o l"eceio de não ser bem en
tendido, cu leria. o que diz a folha. (Riso .) 

Vo.u::s :-Leia. 
O Sn.. EscRAG:-.Ot.LE T.1.cK.-1.i : - Sr. presi

dente, o nobre Sr. ministro do in1t>erio não foi 
bastante leal nas informações que forneceu ao 
Sr . min~stro de estrangeiros ••• 

O Sn. ÁFFO:>:So PEN!'í.'I. (niinistro da guerra) ; 
-Não apoiado. 

O Sa. E sciu.GNOLLE Tw:xAY : - .•• a pro
posito de umas perguntas fei tas por consules 
de nações 0sti.-:i.ngeiras, que indagavam quaes 
os tl"arnites, porque deviam pa~sal" as natura
liza~ões, para. o.proyeitarem &Os subditos das 
nações que repl"esentam. O nobre Sr. ministro 
do imperio especificou as condições que o im
perio do Brazil impõe aquelles que q_uerem 
fazer parte e,.,_ communhão brrúleira; insistindo 
porém, principalmente, nos pontos que lhe pa
receram mais vo.ntajosos, e afiançando que as 
n~ tura.lizações são gratuitas pa.ra aquellcs que 
vierem como colonos . 

O ~R.. CAKDIOO DE Oi:.tv l!!IRA : -O 11.viso estli 
em discussão! You fallar tambem sobre elle. 

O 811. . EscnAGl'OLLE T 11.uxAY: - Espere o 
nobre leader ; não l[ueira obstruir aquillo q•ie 
pretendo dizer. (Riso.} 

O Sa. C.tNomo D:E OLtvEm..\.:-Não : si está 
em discussão, eu que:o füllai-. · 

O Sa. EscR..\GNOLLZ TAUNAY: - Eu nã:o con
sultei 11. legisln.ção, diz o nobre ministro, o que 
é ineucto; mas o que é verdade ê que S. Ex. 
nã:o comprohendeu o que cu disse. 

O Sn. AFFoNso PENNA (ministt·o da guerra : 
- O que fe7. o Sr . ministro do impei:io foi 
apen:is compilar a legisla~.ão, e V. E:i:. diz que 
elle não foi leal 1 

O Sn. EscnAGNOLLE T AUNAY : - Diz a legis
lação : <l Os colonos terão carta de no.turali
sa.ção graluitamente ». Mas., ao mesmo tempo 
o nobre ministro do im.perio cieveria ter pii.rti
cipado que, niio havendo mais no im::ierio o sys
tema anterior de colonir,ação, estando extinctas 
a~ colonias, a ninguem ap~oveita esta. dispo
sição da lei. J.i .-e o nobre mini~tt J da. guerra 
que não esteve bastante attento às minhas p:i.
lavras. 

O Sa. An·e:-.so P.E:x:-.A (minislro da. g1~erra.) : 
- Nem todo.s as colonias estão cxtincllls, e po
dem-se crear novas. 

O Sn. Escn.~GXOLLE T.1.uNxr : - Agora, Sr. 
presidente. insisto ua falta cm que incorreu o 
nobre minist ro do impario, na informac;.lto que 
forneceu aos consules cstl':i.ngeil"os. S. EI. n iio 
disse que nestil camara tinha sido apresentado 
urn projecto pelo deputado fulano do tal (o nome 
pouco impor ta), isentando de imposto as cartas 
de naturalização, mas qno o gO\•erno, libor:i.l 
como é, querendo esterilizar tudo, não dese
jando abs·.1lutamente fazer cousa alguma, tinha 
adiado a discussão desta importante materia e 
não o deixaria. passo.r. 

O Sn. AFFONso PENXA (ministro da guerra): 
-O lo~ar proprio pa.ra. tratar desta questã:o é 
na recella ; is!o e claro. 

O Sa. EscnAGNOi..L:E T..1.ul'í . .LY : - Sr. presi
dente, vi com ·muita sorpra~a o nobre ministro 
do imperio. um moço na flêr da idade, o mais 
novo de todos os ministros que temos tido, ali:is 
passo11- distincta e que em um paiz como o nosso 
em que tudo é possivel, estava mais .r.o CllSO 
de ser presidente do conselho do que o que o é 
(riso), porque tem muito ma.is prudencia, 
muito ma.is comedimcnt!l na.s suas palavras, 
(apartes) senhores, estou pelo contrario Ia.
\Tando um ulo.~io pomposo, csp:wantoso (riso) ••. 
4dmire i-me . dizia eu, Sr. presidente, que o 
nobre ministro do imperio, moço como é, en
xergasse conseqm~ncia.s tão graves • . .• 
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O Sn.. PRES!D~'ln: :-Peço ao nobre depu-1 que no sentido contrario à directriz admittida 

~do que restrmJa. as suas observações ao ob- fizeram a camara municipal d;i. capital, a as
JCCto para '}Ue pediu a palavra. . ~ocia.ção :omme:cial bencfice!lte e a. :l.':SOciação 

O SR. EscaAGXoLLE T.wx.n· : - Daqui a commerc1al agricola, sendo tomadas em consi
pouco eu me referirei especin.Jmcnle 11.' V. E~. dera.ção pCllo presidente da prOl'"Íncia., consta 

Ad1nirei-me, digo, de Que S. E"l:. fosse o dos ultimas jornaes de Pe1·nambuco teram s ido 
primeiro a levantar abices, quando o pr~jecto remetti<las a S. Ex.. o S1-. mini~tro da agri-
encal'l-a. ideas liberaas e não tem inconveniente cultura, para resolver. · 
:i.l~m.. Peço, porbnto, R S. Ex. que nã.o deixe que 

r;' por isto queagrs.?e~.ocordialoiente ao ng- fiquem_archivad:i.s.na. secre~ria essas rcipre
bre deputado, o Sr. S1lv1<1.no Brandão, o apoio sentaçoes e o oflic10 do presidente da provincia 
que deu ãquelle meu projocto. de Per.aambuco. (Apoiados da <leputaçúo per

o Sa. Srt.YIA:so Ba.~~o!::o :-Acho que con- nambt'c'ma.) 
tOm uma idéa. muito liberal. (Apoiados.) O .S11.. Josi:\ MAmAxxo:-Eu trazia hojl os 

O Sa. Escl\.AGNOLT.E TAUN.\.Y: - Vê-se que offic1os ~aqtiellas associaçlies para pedir para. 
S. Ex. é um espirito vcrdo.deiramente liberal. elb.sa atten~.lio do ministro d8. l1gricultura. 
(Apoiados.) O Sa. UL1ss:r:s V1ANNA :-Infelizmente a com-

_ O pyojecto en.cerra uma m.edid:i. utilissima, missão de orçamento eliminou o credito pa.1·a a 
na,o so para o pa1z em _geral, como tambem para. construcção dessa ponte, contr.i. o que liei de 
adiantar-nos no ca1runho do progresso, pela. protestar em tempo. 
adopção de medidas imprescindiveis - maior 0 s J · 1 elasterio naa funcções municipaes, mo.is ira- n. OSE ~L\RI.1.:q;o:7Mas, lutvem~s de 
portancia dada ás n.oss:is camarM municipacs. trabalhar pa_r.i que nos seja dado. (Apo1mlo~ 

os S B ~ A . d da depllta9ao lleYMmbtlcr.rna.) 
R. lLVlANO iu..-.; ,~o:- poia o. O Sn. M.L1'0!:L PORTELLA:- A necessidade 

O SR •. E~cB..~GNOL~E 1A~XAY:- Entreti!.nlo 0 dessa ponle não preciso encarecer, porque 
nobre nnmstro d? .lmper10 co:no que lc~antou o proprio governo a reconheceu ordenando a 
e~ tol'no dessas 1deaa verdade~ras muralhas da obra. (Apoiados. ) ' 
China .• . 

O SR. A~·Fo::>.so PE=-ix.~ (iainistro da !JUerra); 
- Não apoiado. 

O Sn.. EscnAG=>OLLE T.1.c:.n:-... que p:i.ra 
:i. nobro maioria hão de ser ::i.bsolut.·unente in
supcravcia. 

l'cço, portaulo, n intorvonção poderosissimu 
ele V. Ei.. ; V. Ex. é o oitavo minists·o. 
Sempre assim foi consider::i.do, nos bons ·estylos 
parbmcnt:1rcs, o prosidonte da camara. dos 
doput.'\dos. Anda a. p:i." com os ministros, que 
tem assento nos conselhos dilo corôa, Assim, 
pois, V. Ex. com o immenso prestigio quP. esta 
cadoira lhe dli dirija-se :i.o nobre honrado mi
nistro do imperio a lhe faç.a ver a con ,·eniencfo. 
de Gn trar para a ordem dos nossos trabalhos 
nq_uelle projecLo. Um espirita t.ão libera.l como 
ó, ha de por forçr. :i.cudir cm soccoITo de 
idáu eWÍJlentemente liberaes que não têm in
conveniente algl1m e q;ie entretanto estão em 
termos de naufmgar. 

E' o que peç.o since1·a.mente a V. Ex. (1lftâto 
bem ; muito bem .• ) 

O Sa. Pau tnE:-.-n :- O pedido do nobre de
putado ser:i tomado em considera~o. 

Tem a palavra o Sr. deputado Portelh. 
O Sr. Manoel .Portella. :- Sr. 

prellidente, ó apenas paro fazer umn reclamação 
ao honrado S r . ministro <la ngricultura que 
pedi a palavra. 

l'vr aviso do ruinistorio da agricultura de 
Agosto do :i.nno passado foi ordenacl:i. a con
strucção de uma pente, que ligue o bairro de 
Sanl:o Antonio ao da fr.:guezia do S. Frei 
Pedro Gonçalves, do Recife, capital da proyinci:. 
do Porna.mbaco. 

Tratando-se do cumprimento dessa ordem. 
surgiram duvidas ultimamente a respeito da di
rectrii da mesma ponte ; e as representações, 

O Sa. ULYss~s VrA::-<NA:-E o Sr. Buarque 
de Macedo determinou verba. 

O Sn. SJ::RAPH!CO :-Realmente é uma obl'a. 
de b'l'ande urgencia. 

O Sn. MAXOEL PoRTELLA: - Quanto ll parte 
technica , a respeito da; qu.'1 me julgo incom
petente para emitcir j uizo, c~bc ao honrado nü
nistro da a.gricul tur:i., lomantlo em consideração 
:is informaç.õe• dadas e Q.S ~Clpre~enta~ões ha 
vidas, resolver conforme for maia conYenicnte, 
mais acertado. 

O Sn. i\1A1ttrl1 FrrANCrsco :-Tanto m:\is quo 
ha saldos. 

O SR. MAXOEL PoF,T.&l.I .. \ :-Ett não fari:i 
est:i. reclama.çlio a S. E1., si po1·venta\'a não 
fosse o que occorreu com relação :i. umo. recla
mac;.ão feita polo nobre deputM.o pelo 2• dis
tricto da minha provincía, q, ue S. E:s:. uà.o a. 
at tendau de p rompto •• • 

O Sa. Jost llfaatA:sNo: - Perdão; e1·a de 
tempo a nterior. 

O SR. ~ÚNOEL Pol\TELLA :-••. e, ao con
trario rui declaraçi!o firmada. pelo nobre de
putado no JôYiw.i do Oom>l~ercio de hontem, 
consta que fórl! 5. Ex . encon~ra~ os papeis 1·ela
ti vos :i essa reclamação arcbivlldos na secre
faria da ag-riculturn. (Apoiado.~.) 

O Sn.. -Jos-E !\hRIAX'.'íO: - Mas remettidos 
:mtes do nobre ministro t<)lll.nr cont:i. <l:i. pasta. 

OSR. :\hNoEr. Ponu:LL': - Or;t. si n repre
scnt..1.ção feita por di ver:;os ngricultores dA. pro· 
vincin de Pernambuco, po<lindo modificações na 
tarifa da. estr(l.dti de [erro do Liri1oeiro, olJ,icc to 
sobre que tim,bem ropre~ontnmm " a.ssociaçüo 
cornme1·cial beneficente, n :.ssocinç&o COlll<ner
cial agric)la e muito especiali.nec.te a sociedade 
auxiliD.dora. da .igriculmra de Pernambuco,ficon 
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arch h·ti.eb n:i secret.~ril\. sondo rrociso que o 1 O ~1.-•. A -lYe;;; tlc Ara.ajo (miais1ro 
nobre deput.:i.do pelo 2° districto fossei dolli re- da <t[fricirltur"}:- S-Ou pressuros~ e!Il resp~n
tír:1l-a, tcJlhO funda:·!o motivo p~ra C<H.11 rc~e- dei· !lo noiJl'•• dep11L:lrl~. peh prov1nc1:1. de P:1·
renci:t ao ol.;jccto de q11c me occtipo pod1r muito ' nnmbuco sob rn os .. top tcos d~ s1~a rcda inaç110. 
cspGcialmenLo a attençito de S. Ex. Occupou-sc $. h x. em prnueu·~ logar com'' 

· · d · ponte Bu:irquci de 11foccdo, que allt se constrO{'?. 
O Sn. A1.n :s DE A:uuJo (1;i.rn1s~·o a ~gn- Tratou S . E". cin s cguid11. d:i.~ tu.rifas cm 

cultura) :- Peço a palavr:l Pª''\ rc~pouder · relação ~i estrada do Limoeit•o e d de S. Frau-
0 Sn. llfANOlll. Pon.TELLA :-Sei •1ue a repre- cisco . 

sentaç!l•J a que se r~re1:c a p11blicai;:ão ~o nollrc Eu, Sr . presidente, dovo d:u• conhccimon t.o 
depu tado pelo i• ci1str1c to ~c,-G sol u~~'? ~,wo- 3A) nobre deput:i.do e :i caurnr:i. quo Eobre a ponte 
ravel, como era de es1>cr:ir "º nobre muustr o. Buarqac de .\facedo susciton-~e o amda sns
S. Ex. resol1·0µ qtte o fiscal da cstrnda, de cita-so dayida ~obre a inconveniettch dn sua 
accôrdo com (1 companhia, modificnsse " L:\- dh·cctriz. 
rifa. O dist.incto prcsidontc de P ern:unbuco c~-

E' do esperar que ess:i. _modit:eaç.lio. Jl~~ ci•e,·úu-iuc p~rticulnrmcntc rp10 mandarm 
S. ~s:. or~ennda,. e que pM'ttcularmente e11 .)" mapp:<s e opiniões <lo engcnheit·os so1.Jrc :ss:. 
bana podido, a~siu1 eom~ o ~icram outros do- mesma <lireclriz, i1orrp.rn, pelo qnc deduzi d" 
putados pcb. minha. In"DYlUCrn: por<1ue todos _elo sua cai· ta, nma das cxLremid:t<lcs closl~ ponLe 
Pernambuco temos o mesmo interesse (aJJO•tt- acaba ou'1e dm·em passar trens de estrada de 
elos), ó de esperar, digo, Cj 11e dentro em pouo;o fcrt•o . 
scj:t feit:<, pois e urgente. r:ssc\ é !l questão. 

E a propvsito de ta1·ifas , poço a attençfio de Dcrn ninda dizer a S. E x . e ;", camo.ra quo 
S. E:s: .. ~ar_.\ um ob,i_:cto " r espeiLO do qual fui consult:1do pcb presicleuda de l"ernamu uco 
tambcw. J~' tn·e o~c~~i:.10 de fallar-lbo. . om rclaç:io :is clc3pczas a f~zor-se n~ .Pºº.~c 

Em 1880 ou prrnctpLOS do 1881, foi nomeda Huarone }.facc<lo, e r espon<h r1ue se hmt t :isoe 
pch presidenci:l. ele P1m1:i.111buco. u111:i com- ao cr~ditQ qlle ha,-in sido <listr ilmido, e que,_ si 
miss:io cncarreg:ula olc re,·cr a la rifa da estrada a carnn.ra n:\ ,1 vot:tsse entro credito, Oll si a 
de fü1•ro do Reci fe n S . Frnnrisco . verba não Ilesse até encontrar- se com o pedido 

Esse ti-abalho, ali:is fe ito po~ _pcss·1as habi- na proposl;\, caso a caruara assim o resolva, 
Iitnchs. enll'e ns •1uacs o o~_i,cnhc1r? füseal Dr. despedisse 05 opel'arios ~1uc nlli ~xistem.porque, 
:\Ianocl Ilar1·0~ Bart•eto, foi remettulo :lO noh1·e ~0111 est:w complelMncn tc ha hilttado Pª 'º pnr 
uiiui,; t~o <.h agTic~llu ra Alê hoic, porélfl, n~o l tllllento, comprehendc V. F:x. 'lue cu n:lo po-
11\<l cons1..~ $Ol111;a•) "!gum:i; e ~1·~cntc <JUC dcri:1 mandar continuar as obras que allt se 
S. Ex. rC5UIVa ".1·cspc1to, ou :>dmntindo 11 l r:.- rcnlis:tm. (:1partcs . ) . 
ball:o ela c~mn~1ss:io, 0~1 .nce1lnnt!o outr·~ ~uc Qirnmo, Sr. presidente, li queslilo <lc tanfas 
pot·vcnt.~r:L .1.11lg-uc p1·01!lr1,·cl : . a 11oeô~s1dadc <h ostrl\tl"- do feno do Lüuooiro . logo que che
•la mod1hcnçilo cb la nfa e h :1 multo rccla1n~d:i. e J?nram a cst::> cõrto os no!)rcs deputados pol' 
cum pro •111e s•~ja aLLcmdi~;i. . . i•crn:unbuco ouvio-os, ostuda11l<ls csLa qucs~o 

E, bnto m:i1» 11cccssar1CJ o resolver" r?Spo1.to' e chcg-:i.uios a cslc resultado que a locomo~ao 
qu11nl•l :t l(\~·1fo d:1 cstr.,da dri .fcr:·o .do Lrn:~ociro Pº" r.nim;i.cs \ot•n:wi" mais b:tr ,1to o fr~tc do 
pr~ wlc-so :1 ria ''" LL".ifb dn lct·ro <io lfoc1fo ao L}llC :ic tunluienlc se t":tz ! 
~. Pr;uicisrri. 11()r11nc lem por baso nm nccros- convcncidr, cl:t i11convonicncit1 dn tarifa alt.'\, 
ci~o "~ti 40 •;_o · , . quo impc1lc c1ue os {ll'Oductos possam vir .a. um 

• Scntmd,, 11a1• .l1~l:1r prQsentCJ o h"nr,\do Sr. m1- centro comiuct•ci~l coin o ileu prc~o conveniente , 
mstro. <I:\ rn:11·wha, c~pe:n . •Jll~ cp1:1hp1(1:· cl_os ,.,1101.iiei " prcsiden cia de P ot•n:imhueo afin~ de 
8Cll>. rhi;no~ collc~:is 1lr> rnuustorw tr«1~>J !HlLtr- ,1uo cnc.m·egassc o ci•gcnheiro lisc•.il~o du·c
lho-a o ll<l•h do q110 11astn J1)0111~ 1!l!) lh<;: hSº· CLQr d:i estrada par:t fazcnim ium\ re,•1s;.o <lcss:t 

S:tLisfo:r.·mC ve1·. pcb~ p;i.\:wr:i.s de::> . Ex., :lO tarifa harmonis,t11do-a o m;iis possi,·ol cow as 
di~~utir M sonado o proj ccto de forç~ ''° mar , tarifa~ c1,~ cstr.•da de fono eh Bahi:\, que sfto 
qu e o at~onal de r~1ari i;ha d:i. pro;•inc1a de Pei·- muito mais orn cor in. do que a que 1·~gor:i. m•. 
namlmco n:lo esta mais sob a ame:iç:i. de com- estt·ade\ do Limoeiro; ::.fim de p1•e,·enu· que .:i 

pleta e:ttincção · assuC:\1'. por exemplo, rinc chcgass:, ª? Rcc~fe 
. Pare0c c1'1c S. Ex. chl-lhc <lsporança t!e po~ csm estra·!a rlc fcr1'0 , cm .rela~"º ;1 mc~mn 

v1d;i. disLanch cll) q11e fosse cn n<l u7.ld<J nn csll'nrla d:\ 
K!io me r esl:l.p(ltlanto,seniio o VCI' 1tl!C ~s llª Da1iia nll~, otforccc~sc cm um nnmcro ele kilo~ 

J,w1·as <lo 11ob1·e n~ inistro sejam lrad tmdas c:u dctci•rnin:tdlJ as g-i·:mclas <litrcranças <fUC h oje se 
factos CJ que a. restaur:u>ão do arsenal, por r1uc notmn . · 
temos aqui clnmado, sej,t uma realid:i.dc. Não hm·ia ..::ido p:mi csto. <lisparíd:l<k de 
· Est:i em podor <le S. E:i::.,po1·qti a d()vi"- ter-lhe preços. . . 
sido te:insnlittidn pelo seu •n1 teccss~•r Ulll:l rc- Eu, Sr. presidenle, c111 qttC$lücs <lc l:u·1bs 
presenb.;ão dn associa<;ilo dos prnLicos d:i barra lcnl10-:1ppl icado n nllcu~:ío ciuc o <1ssumpLo me
de Pernambuco. Essa representa~''º ó fonib d::i. recc: lenho 1110 eute!ldi<lo cum :tlgu111!lS eoru
e o antccosso1· de S. Ex. te,·c occaú:lo de assim panhi:1s p:trticula1·cs, e cm 1>oucos di~s come
º m:1nifosta1•. Dnpcntle apenas dl) :i.clo do nouro ~at•ci pnblic:iw[I) o •(li<! $1! l"OÍC rc ~-. C&t 1·a cb ·~e 
ministro dcforil-a, como ú <le j ustiç ' · fcr r•J li. l'odw li cm rcla;;cro ao~ g e110L'"'5 ah-

Chamo,pois, a atten~iio de S. gi;: , par.\ essa mcnl.icios . 
r <lpresentação, esperando que. com 11 presteza !\Ia.ia t·ude farei o niesmo om reb~ão noutros 
c1ue o caso requer, se dignará de attendel-a. genm·os ..• 
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Q Sr .. :MonErn.~ DF. BA1tRos:-l'>l11ito bem. 1 O ~ll. J oAQt:m TAnREs:-E da asscmbléa 
O Sr .. ,\1,n;s DE Aa.1c;.ro (m .'aist;·o .(t ti it !Ji·i- ! PL'Onn<:·ial. 

e1~i 1urn) :- . • . rnissfüJ de r1uc umn illustro com- \· O SR .. Jo,;}; L\Lrnux~o:-_ ..• não posso fur
n~1ss:1o se achn. Cll<::i.rreg-acb , e c1tjo> tt•:i.b:1lhos t:~!·-me ao dever de dar cumprimento li com-
a rndo. niio m'" fo rnrn ontrcg-ucs. nu são 'lªª nos foi incum\JidJ.. 

De1·0 d!7.er á c:1mara <J?C n?s p1•imc:_1·os diaõ -0. tcl'coiro fim, Sr. presidente, para o qual 
qu~ tomei conta do mm1sler10 da ag-r1culluric ' pedi n paliwm, e em que enlro com certa re
expedi um :w;so ao <lircctor d:i cõtrarl:I de fem> pu~n:rncio. e só ari·astado por um sentimento de 
de D. Pedro Il, pai·o. que me prcpar.1ssc ::1s dever q de l1onra, ó pól' a salvo ainda a minha 
lxises precisa~ em relação :i. .11ri: 11 ~ i:·n p111·te 11 r cspons,ibilidade ao incid~nle qua hontcm foi. 
r1ue mo refon. os gcncl'os ahmeu lmos. :ae ,ta. casa. provocado pelo illustre deputado polo 

Esse trabalho foi-me entrog,10 ha vi to dias ; 5 .. dis tric to de Pernambuco. 
sn.ie i teli-o :i. conside:·açüo dos meus colleg ns, e Qu:uido S. Ex. reclamou hontem conti-a o 
calculo <JUC t~h e~ o.in :b ncst..'"I scmuu:i. poss::1 t r un camento que notou uo aparte dado por 
d:ir-lhc publicidade. S. Ex. "º meu rliscu1'So de 22 do corrente, eu 

E' o que tinha a dizeL' em rcl:Lçiío i\s obsor- disse c1ue me h:wia. cingido ãs notas tachy
' ' ações feí tns pelo nobre deputado po-.· Pcr nam- g-raphica~. 
buco. (3! ui to /J~ in ; m 11ito /ic;n. ) · Vou upreseut:\l-a.s â. c;unara. (mostra eis notas 

O SR. MOREIRA DE B.1.1uws : _ v. Ex. prest:i. ta.-~ygrapliicas do. seu discurs9) , desejaria. 
um scrriço ralenrnLissirno ao paiz. (:lpoia'.los . ) , m-uto que todos q111za~sem exa1;111n:tl-as, p~ra 

\'erem que se acha apenas C6Cr1pto:- Feli;-
0 Sr. Anto11i0Pinto (l1cla o;·dc1n menti: . 

re-rucr urgeucia pot· iu rninntos p;ira Ut\ sossão (Alg uns Srs. dopuk'ldos , que 03táo proximos 
seg-,1ilüe tund:1.1ncutar um rer1ueri111ento pedindo do o_rado~ veem, e <:oRfirmam c1ue só se acha. 
inforrnc;çi.ics e cscfarerimento.s sobre cliverso;; c~cnpt:~ aq11clb palavrJ..) 
almsus praticados na Pnahyba do Sul, cl:t pro~ 1 O Sn. R&.:;o B.umos:- Eu sei o que disse. 
vincia do l~io ele Janeiro . '.!:sc.rc1·osseLu o que cscreressem. 

Posto a Yotos o rcqllarimento, ó rajoit:\do. O Sn. Jos1i M.uu.1xxo: - Eu não tenho o di-
O ~a. PRESIDEXTE:-Tcm a pllbvm 0 Sr .• Tosé rei to •. Mn~o.o '.ião Lo>n ncn~um orador, de com~ 

i\fonanno. plcl-<t ap.i.1.les r1uc nppnrecem, nos discursos, 

O Sr. José :)J:::u·i::.u.J.1.1.0: - Pedi a 
pabvra pam di nJL•sos lins. E 111 uat delles dou-me 
por saLisfoilo 11ch pt·.1~e,lcn~i:I 'lªº sobre ruim 
levou o mcL1 illn::ilrc collc:o" do dcpu La~ :fo , o 
Sr. Dr. l'ortolla. 

Como S. Ex., c11 Yinh:\ lral:ll' d:1 q11cs t;i o lc
vant:ida solire :\ dirccl riz u:> pon lc 11H:wrp !.: de 
2\lac.:do, <JllO 8C csü const1·ninolu mi cid ... k do 
Recife e pctli t· n allcni,"iu do wcn uob•c a :ni;,•" o 
Sr. min-itiLro 1l:L :1oricu1L1ffa ptH\ l a ~; rcp1•ct;L0 1\la
ç üos qnc n respeito dil'it;irnm ;1.0 pl'Ctii<lcnto do 
Pcrn:uubu~o as di~11:1s dit·ccto\'Ías 1b :\s~uc i :i~:i•> 
CouunoL•ei;\l ücucliccnlc e <ht. .:\. sS\l1~h1 \':lo Com
mcrcial Agt•icub. 

For:\;u, p<Jrcan, l' '° "<implcl..:;s as co11$idc!':t
';õcs feitas por :<<1ucllo uwu iliustra a1nig-ci e ~ol· 
log:i. de d~p11~:\ç11o, riuc en me j:1li;o por ora, 
dispensado de !1.C ro~ccntar-lhes C•lllS:t :i.lgnma, 
pedindo lic~nça apcn:i.~, a V. E:s:. $!'. prcsideu te, 
p:trn. ínsel'il' e m meu dis\:urso a.que!las d uas re
presont.:1C;ôes, qne são 11m rlor.nme nlo muito irn
llOrtantc 'luc, confio, mci·cccd a atlo nç;1o elo 
nobro t:iinisLro- cnia saliciturle no> n e~ncio:i 
'10 sn:i. l'~s l:i. cu 'íolgo do reconhecer Õ pra
chm:i.r. 

del'cmos dctxol-os locs quacs vem nns notas tn
chygrnphi cas. 

E ó t:~l. Sr. p1·esideal(I, o meu escrupulo 
ncst,i rp1cstão do :1.pnrtes, qua não reprodu7.0 
me5rnO :i.rp1clles •1uo conservo em lemb1•ar:ça . 
Assim não qnir. in>erir, embora me recardasse 
bem. o :iparlo ou :.11 Les a c~clamaç;io-0/t ! qiie 
hm·,.,1,-! 11110 1l1H1 o 111N1 nobre :unigo Sr. Adriano 
l'i 111cnl ·~ l •1uan<lo o nobre clc11ut:ido pelo 5° dis
lrid(I de Porn:unhuco disso esse feli:mentc 
t(ll" ht\ 1lo p!lssar :i posloridado .•• 

(IJ 81'. ,1,friwio l'i111c11t~l dú siona.l de as
s.:ntiil1c;1to. ) 

O Su .. Jos~ l\l.-1.n1.\:-<:-<0 : - • • • nem tambe1n 
o :11iar1c elo meu nob1·c tuuigo e collega de do
p11l;i~:io, o Sr .. loa;1uirn Tavares, qua.ndo.possuido 
de esti:iuto,di~se: w:lmira qu.eainclahaja quc1n 
considere noza felicidade o eopalcieiram1mto 
do povo ! 

O S!l . JoAQUt~1 Tn.un.Es:-Apoiado; dei esse 
aparte. 

O Sn • .JosÉ M.tr,1A7<:-ca :-Apcza1• de bem me 
1•ccordar dcsr;cs apartes, trinta que os rGprodu7.0 
fiolmcnto, n:1o <'[llÍZ fazer n menor oJternç!lo 
pr~fe -indo cingit·-me : i)~olulamr nte ás notas 
tachyg-rapl1ic:ts . 

O ~egun<lo fim r1ua proc.11ro satisfazer, Sr. QLtel'o li .1llidar 1.1iuito o.im este ponto, Sr. pre-
prosidentc, é ont 1.·cg:11· :i augus~\ cnlm1ra dos si<lcntc. pon1ue a c1ccusação que S. E'.'I:. vagn
Srs . dep ,, Wlllü5 tuna 1.·eprcscntaç:io •1 tio ~10 meu 1ucnt1J lc,·a11tou podia fazer c~ear a suspeiL-i 
illustrc collcg:.1 o $r. Dr. l'ortella e :• niim fot sobre o meu procedimento. 
oudereçaà;1 pela c.-..m:ir;\ municipal d(I Recife a • [lcm i;ei. Sr l'resi<lcnto, qual foi o fim do 
respcit·~ <h qu~slau "in<h ~1lli p~ml~ntc do 1 ap:i.rln de S. Ei.: •• eml>or<l. clls não o wubes.~e 
a llas.lcc1mc11Lo de ""rucs \"crdcs a caladc <lo express« r n:1s p:.l:tvras do aparte. nem p0stc
Rec1úi. 1 riormc n te tivesse podido fazer-se comprchon-

:i\luito .imbor;l eu len,fa c1tw o t'Crue<lio cllic:17. ! der. tenilo cnlreta.nl.Q só par« isso occupa.do :i. 
p:i.r:i. resok or esta c111 <>st-J.J cst:i nas mü(ll; do 1 tribuna ; ~ad:1 ,·ei :\ ~awarn ~nt~ndeu menos o 
S'Overuo... 1)110 qucr 1:1 ~. E:t . dizer. (Ligeiro sussur;-o.) 
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o sa. R EGO B.i.RROS :-Isto agora é que n:io ., o Sa.. REGO RUta.os:- Isto não vem a.o 
en tendo. caso. 

O Sn •. JosÉ l\1ARIA:-INO :-A prova é que de- , OS!.> .. JosÉ :IIARtAN:so:-Eu sei porque digo 
pois da eI:plicação de S. Ex. a camara inteira j isto; deixo, porem. de dar a explicação dost.as 
1icou ~bondo aquillo mesmo que constaY<1. do 1 minhas pa-la.vras porque não quero arrlistar a. 
ap<1.rte ao meu discurso, isto é, que S. E:oi:. discussão para um terreno que dari:1 logar a 
applandia o espaldeiramenlo. vivn.s contcsta~ões . 

O Sa. UL.Ysass VIANNA :-Espaldeiramenlo Tem-se dit? e i:epetido, Sr . presidente que 
que foi um grande attentado. tenho _um gemo rixoso • .. .. 

O Sa. Re:<7o Rrn~aos:-E euo applaudo. O Sa . Jo.~Qurn TAVARES:~ E º injustiça qne 
O Sa.. ULYSSES V1ANN!i. :-E .o ·nobre dopu- lhe fazem. 

tado ainda o a.pphude ! O Sa. BEZERRA CA."\"',\LCANTI :- E' uma. es-
0 SR . Josi MAnr.u;;:,;o: -Jã Yê :1 cam:i.ra. peoulaçã.o como outra qua.lquer. 

que ou tenho razão qua.ndo digo que S. E:s:. O SR.. JosÉ l\úttaxxo: - Na. verda.de não 
fallou, mas não soub~ dizer o que tinha em ha maior inj nstiça, porque conheço raros homens 
mente. que tenham um genio tão doei!; como, porêm, 

O nobre depuLado applo.ude po~que odio velho não sou a.rnassado com a lama da baixes :l. e d:i. 
não c~nça, e n ão ó de hoje que eu sou honrado covardia, e como desde moaino aprondi as li
com o seu odio. O nobre deputado apphude ções de hombrida.de e de patriotismo que me 
ª 9.uelle g rande attenta.do porque fui eu uinadas deram mCluS progenitores e meus aatepassados, 
v1ctimas do espaldeiramento, como si isto me a.costumei-me a repellir com sobrancei-ia. as 
P.udesse tr:i.r.e~ alguma_ ig nom.inia. !"-º cont~a- a.ggressõcs que me são feitas. não sabendo ness:i,s 
no, _Sr. pres1_dente, s1 n :1 :nrn~:i vida pu blic;i. occasiões gua.rda.r a ca.l.ma () o sangue frio que 
possuo um titulo ~e . gloria, e e:s:.a.cta.ruente outros possuem em tão alta dóse. 
aq ueJ:1.e g,ue me fez v1ct1n1p. e mar~yr defeudendo 1 T:i.lvez seja isso um gra.nde defeito, e cu sou 
um direito do povo. (Mintos apoiados .) o pr imeiro a confessal-o . 

O SR.. REGO BARROS : - A g loria do nobre · A_ssirn por exemplo, si honteni eu tivesse 
deputado foi de ter levado espaldeir::l.da.s ou de ouv1do um ~pa~te do ~obrG deputado por Per
ter forido os jesuítas doentes e perseglllido as nambuco, terra _1m1:iedtata.mente provoca~o do 
senhoras na i""reja ~ S. Ex. umn. Cl:tphcaçao do seus termos a.mb1guos. 

'." . . . . Tendo , 'llorém, só lido esse a parte q ua.11do vi, 
. O Sn.. JosE ZvL\.11.r~;:.;l'iO: - As~u~o ª odto- quande tive d e rever as notas tachigraph ic:i.s, 

s1dade d~ todas .as inJur ras e falsid!Mlos que q tli7. a inda.d:i.r testetnunho do respeito que tenho 
II!-ª c1ae1ram al.lrar, por.-c1ue resta-me '.'- gfo- a todos os apartes;, e não o r isquei, muito 

. rlll. de ter toma.do par.te na<J.uelle rnovnuento embora este encerre uma insinuf.ção contr:i. o 
que fai honra aos brios. do povo pernambu- meu ca1"1lcter, reservando-me pa~a aqui, destn 
cano, e de haver concorrido p:IML, de um:i vez tribuna publicamente e:s:i..,.ir uma explica~.lio 
para sempre, se1·em 

1 
afug entados das plagM com 0 'direito ,

1110 
U:e <'a°be de membro dest~ 

pernambucanas aquol es negros a~utres, :iqu~I- casa, que se vê oifeudido por palavr<\S menos 
les ap~:olos d? nml e do obscurantismo. (Apa•C<- claras aqui proferidas com ~ensa.mento reser-
dos e •1ao apouvlos.) d ~ 

Lastime quem quizer a expulsão dos jesuitas va 0
• 

de minha proyincia. ; eu darei sempre para.bens O SR. Rooo B.lRRos:-Ora essa.! (Trocam-:se 
áquefü. heroica terra por se ter liber tado dos outros apc.rces.) 
tramas da.quella. negra e hedionda. coh orte. . o Sn • .iosÉ 1faU!A:'>"NO!- Quando OII di:r,ia . 

Não é esta a oecPoSião para .eu aviv:.l.r as que tinha a coragem das opiniões que emitt;o, o 
tristíssimas sceni.s que :!O deram depois C[ue nobre <loputado pelo 5o districto 'de P ernambuco 
os jesuítas alli assentaram as su&a tendas. deu o seguinte apni·te que não ouvi : E 7iara 
Não precisa.rei reprodm;ir a.s doutrinas subver- mt<ito ma,is. 
sivas da mo~al e da reli::;ião que elles prega.- Estou certo de que si V. Ex •• Sr. presidente 
vam, chegando a. aconselhar ás Ill.áis de familia tivesse ouvido este aparte seria o primeiro a. 
que a.bandona.sseUJ. o leito cooj ngal quando os chamar :i. o~dom o nobre deputado que atirava. 
ma.ridos persistissem em p~rtencer a ma<;onnria, uma ins inuação que nenhum de nós, pelo res
e :is filhas-familia que desobedece'>sem a.Os peito reciproco que nos devemos e a esta au
pais que nã.o lhes permittissem ir á igreja gusta. corporaçâo, tem e direito de Li.nça.1· a. 
porque assim serviam e agradavam a Deus. ' outro. 

Para.que, Sr. presiden te, par:i. qae reprodu- o SR. Rmo Jh imos:-Ora, ora! 
zir a.qai essas nefastas doutrinas. que os je- o Sa. llic-DowELL :- A milicia está na in-
snitas pregavam abusando do pulpito e do 
conti.ssiona.rio, si são bem conbecida.s as arma s t erpret:i.çãu. 
negras dG que elles sabem sempre servir-se? O 3R- Josi: :i\L\.au:.~o:-Isso é quo ó uma 
(Apoiados e não apoic,dos, apartes e recla- interpretação essencialmen te j ezuifica. (R iso, 
mações. ) . trocam-se apai-tes.) 

Sr. presidente, odio ve!ho não cança ; mas eu Nat1iralmente o nobre deputado que com o 
sou o menos culpado de que os eleitores de meu seu ora acha muito n:i.tural o fac to, não tem 
districto me thess6m mandMo para aqui,le~-:indo consciencia. do aparte que deu. ... · 
a d erroti. ao candidato pelo 'lual naturalmente O Sn. Go~Ç .... LVES FE!UtEuu:-Isso é que é 
S. Ex. tanto se intereSliava. offensa clara. 
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O Su. JosÊ MARtANNO:-Eu :nffo tenlio o di
reite de dizer que o nobre deputado, eotimulado 
peh• d~cussão e pelo odio v~lho, nilo teve con
sciencia do aparte_ que deu ; o nol>l."e deputado, 
porém, tem o direi to de b.n~ar uma insinu,i.ção 
que importa uma >crdadeira offensa ! 

O SR. GoxÇALVES FRRllEIRA:-0 nobre de
putado chama-n~s para discussões inconvenien
tes que temos procura.do evitür de proposi Lo. 

O SR. Jos:E 11-'l.RIA::>NO :-Eis () que eu dizia 
ainda ha pouco. Sou agg<"edido, s~u provocado, 
e quando me defendo na altura da. aggrcssão, 
porque não tenho ~anguc frio para supportar 
injui-ias, porque tenho a coragem par·a reba
tel-as em qualquer terreno que as colloqucm, 
provoco discussões inconveni<:inte!O', sou Cx3.l
tado, '>OU rixoso l 

Vou conciuir, Sr. presidente. exigindo do 
nobre deputado uma explicação d:i.s suas pala
vras; si, por6n1, S. Ex- não quizer d,tI-a, eu 
então direi q11e ellas encerram uma insinuação 
tão baixa, tão co,·arde, 'lUe eu não posso nive-
lar-me com elb.. · 

Asso~iação commercial beneficente do Per
nambuco, em 29 de Abril d" 1882.- Illm. e 
Exm. Sr.- J. direcção de<ta a>>ocictção vem 
recl.tm:1r de V. Ex. uma providencia que não 
deixa de intere,sar :i.o commer:cio e é pl'incip;.11-
mente util ao pllblico de,ta cidade. 

A con;tr.icção da nova po.~te de.<tiru.dcc a ligar 
o Campo das Princeza> ao hairro do Recife 
no Cae; do Apollo, leva urn:i directriz de todo 
pon~o inconveniente, porque em voz de tormi
nar nct borda do c<t<;1' no ponto cori-espondeute 
ao Largo do Ar~enal de lll:trinha, ao contrario 
se dirige em sentido inver'º p.cra o ml a sahir 
:imito perto d,,. velha ponte do Hecifo (Set<J de 
Setembro). 

Dis 'º re3ultará que o a;;enbmendo da nova 
ponte projecta.da no intuito de de,tribuir a pe-
2ada. e frequente circulação pela n.ntig-a ponte, 
não tl"'al"'i a() tl"'a.n-ito os beneficias que o E ta.do 
teve em vi~ta; pois que ficando as entrada; <las 
du'1.s ponte~ no ball-i·o ào Rocif(), l)luito proxi
ma.~ uma da outra, quasi toda circulação con
tinuará. a ser feita pela antiga, como de co tu
me, pr-incipalrnente po1• ~er collocada e>ta. ulti
m:.l. n::i. principal a.rteL"i"- de communicaç.iio d:i. 
cidade. 

Asssocia~.ão Corm;rcrc~alA~ricola de Pcr~;1m
huco, orn i;:i de .l\fo.10 de 188:.. .-lllm. e E:s:m. 
SI".-A dire:;toria do A~'º"iaçiio Conun" rcial 
Agricola d•,sta pr;iç, em cumprimento do seu 
deve!", vem rcspoltO<.:tmente cham ir :.i :tttenção 
de V. Ex. sobro o lo~otl, em que se proje:,t:i 
cons~mir a nov" ponL"-13u.:trq ue de Mace<lo
pot· nli.o lhe p:trec,,r o mai< conveniente á uti
lid,de publica e comm· rcial. 

Si com a colhtru''·Ção de t>'l ponte se tem em 
vht·.1 facilit~r :, communfoação entr<} os b~irros 
de S.1nto Antonio e Recifo, e diminuir o ell.orme 
tr:inoito que s·} faz pela ponte-Sete de Sct··m
bro-,pctrece-nos mal e5colllido a lo~al, em que 
cstà el1:1 proJe;:tud,t pela proximid:tde em que 
fica d:1quelh ponto, e não indo nLtingi;- em su.1 
directrlz a umc\ lo~<di<ladc m:ib central no 
b:tirro do Recife : ·e devcndo-c;e tambem atten
der err1 t 11 ,·onstru.cçiio ao embcllczamento que 
sem·)lhante obr,t pôde tr:tzer á cidade, nenhumil 
por certo t?':trá no !o"a! prajccbdo, accre.,cendo 
de m:lis :t m:1is os desc<stres, que continuad<.1-
menle s<J podei·ão dar, indo elh, como está de
Eneada, ~ah ir em fren ~e 10 s trilhos urbanos de 
Ca'S.:l11gá.. 

Assim, pois, trabndo-se <le Ul!U obra de im
port:mci.a par:t ,, provinchi, em que tem de se 
dispcndcr ,,y1.1lt,Hh qu:1uti.~, p::rece-nos que se 
d~ve procur.tr um local m:ii;; central, que sati~
faç,t completamente ao; fin.~ que se tem em 
v~'t:l, lig-:tndC>-:t ao.> dous bs rro; e não sedes
preY,·u1do ttrobem o :1formo,eamcnto da cid:tde 
em sn:c con ;tru· ·ção. 

Ejã tendo o illu,tre engenheiro Pereira Si
mõr!s cslud ido t:tl que;tão, apresentando ató 
um proj1.,,,to, s ·gund,o n0; 1·onsta, euj r adop~~ão 
p:i.r1!cc-no-; accit-tvd, ousa esta clir•·clorü cha
m,•J' rt :ttt·•nção d·, V. Ex. p:n':t :t convenicnci:t 
<h suj dt:i.1-" :t um t ~orumissão d iJ eng ~nhe:iro; 
p.·r.c d«r o seu p;irec~r; e s ··nd~ cne~equi,·el, 
indie:i.r um out10 loc:il nlni~ vr.nbjoso :i utili
d:1de publi·,:t, d· ~ modo que a ponte projectada, 
dopois <l.e r•on•truid t, $" t·1rne t•.ondig-n:t ll mc-
mori 1 dn patriotic.o ministro Btt"rque tle .Ma
cedo, 1:ujo nome tem de ~er nclla grav~d't. 

Eot:1 dire'?loria :i proveil:t " occ:i.><ião para reí
lD:·:r r a V. E:i:. os s <.·•ts prote~too da. 10.ais alta 
e• tim:i. " "o n,;ide raç.ão. 

Dous g-u:.~dc" V_ Ex.- Illm. e Enn. Sr. 
~on~,,lheit-o Dr. Jo•é Lib·•r:tto Barroso. muito 
digno prcsident' d:i. provincia.- Laurino de 
31 o>·oes Pi>ihei-ro, prc_,idente.- Francisco Go
mes de Arai;jo, "'-''"retario-

A' vista do que ligeiramente expiíe a<ta di
recção, CC>nfia que V_ Ex. colhendoª' inforu1a
ÇÕ<l~ nece;~nrias se digne de providenciar,conio 
melhor entender- em sua ,abedot·ia, acerC3. do Seeretuia d:• c:im"r-• municip:tl do Recife, 17 
a<>-umpto, de mod.o que tão impo;-tante melho- de ~!aio de 1882. 
ra.mento se reali-ce nas condiçõe' u1ai< vantajo- Ums. e Exms. Sr-~.- A c:1mar:i municipal 
sa;; e efficaze · que se teve em vi;ta, co~rcspon- de;ta cid::dc, na nu<encia de compeleufrt para. 
àend()-';e ã uma neces~idado sentida pelo com- receorrer do acto do E=. Sl". cou,;elheira pré
mercio desta praça e mesmo pelo publico em ~i<bite da provinda., que em e:s:e-,uç1io da lei 
ger-~I- pr()vin("Í:ll n. 1.568, de 5 de Junho do anno pas-

Esta direcção prev,decc-se <la opportu1!ld:1d~ ,;ado, ent:orporou um:t comp:rnhi-t pna aba.ste
p::i.ra ret~irar os prot~o;tosde ro•peitosa e-ti.rua cer do e •rnci verde os merc:.tdo~ deste muniá
e dev .. d:: conoildor:ição ã. Y. Ex- a quem Dou~ pio, ~em ouvir e-ca C<Am ira sobre" m •teria, 
Gnarde. qul'.l é de sua in<:ontest:wel cowpetenci·t pela 

Dhn. '.l E:s:. Sr. Cons •lheiro Dr. Jo ·ó Lib - , lei de 1<> de Outubr" de 1828; e m:ti~ aind, por 
rat.o Barroso, pr~.;~d·!nte d1 pro~-inei:t- 1 h:•ver ~ido e« e contr,1to feito, e aeab ido pres-

~re;idente-Tkeodoro Christianseri,.-Sccre-1' cindindo-.;e d.1 publica concurrencÍ:.l, como é 
tar1.0-JoaquimJosiGonçal'DesBdtrüoJunior. do lei e de C05twne em todo contrato publico; 
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e notando-~o :i.intl:1 que só delle hot1Yc noti •!t:i 
poh public:içào de ~u:.is b tsc; ; 10 j orn_:tl ~:li
cial, entendeu 11 cam:ir:t c1u<l n:10 · dev1:1 HLO 
correr sera um proto•to solo1u11e .-;eu, bnto 
mais qu.i nto é o a lludido ~ontr:J.to o!fon;ivo ele 
sua :rntonomi:L ; por i"o ro-ol\"lll! repre-ent:tr 
contra e.se :icto d:!. ::idmini ·tr"ç:1o :i :t•-em
blém gm·al legdativa, pedindo provi1leneias 
no soutido ele não sorfü c!foito c"e contr:tto 
quasi chnde•tino, r1ue por UbÍ• elo uin11 ra
zão é prejudici•Ü aos interesses do~ muni
cipe;. 

E para que su11 repr~•ent içiio. qtrn :1 e· Lo 
avomp~.nha, chegue ao seio d 1 repro,ent:l\:'o 
nacional, a e<1mar a. municipal :i. romctte :1 
\.V. EEx., mui to digno> repre-ent·111tes <lest l 
provin"fo, afim de que naquellc parl.tlllento 
sejam ·eus advoga.dos e deÍ<:lntb ru seu< di
reito>, e O• dos h:1hit 1nte.; deste munif.' ipio, 
por cujo lJem e-;tar tem e ; t:1 corpor.•ç.ilo a obri
gação 'le vcl 1r. 

A' illu-; tração de v-V. EEx. não c<cap:u·ão 
csrt:une1üe muit;i.'> outr•<~ co11 .i<lcra~-õo" qu~ 
deix:lram de ser :i.dduzid,1s por brevid:idc. :1-; 

quaes serão <uppri<lt< pel:i.' lltze ' dG \'\'_ E L::x. 
Dc11; S'Lt .1rdc " 'i'V. EEx.- Ulms. e Exu ... 

Srs. Dr;. Jo -~ :.ti rL~nno Carneiro ela Cunla 
e M1noel do Na-icimento JU1ch;1do l'ortell .. . -
Fi·ancísco Goaç,tll.'es To;Tes, pre;iden te. 
- P~dro G1rndir:rno de Ratis ,Sit·va, scci·c
tario 

11. Gamar;• mmticip:ü da cid<1de do R~cife, 1i 
de J\faio de 1882. 

« Aug11stos e dignissim'JS S1·~. 1·eprese11 t:tn• 
tas da n:i.i;.ilo brazileira. 

11. A c:un:ir:i. munici pal ela ..-itl:1d1! l\•J R~·~ir ... 
COmO fi o,J in terprete C Ül)foltSl'll':l olCJS ~ ,1 11s l1llllli · 

cipesl no ea1pllnho <h! vcl:tr :;uhrt.) n ."'iQl1 111.! l ll 

est:<r, como lhe incumlih :1 !oi •l •l 1 riu O:lt11 l11" ' 
de l82S, n1lo põJo ~~cttsar-stJ 1lc 1 r:ozo1• "" , . .,. 
nhcc-i:ncnlo e cousiàcraçüo <l•'sl:t :111 !," 11~1·1 " !t

semblM um act o 1!0 :u!min:sLradu~ ofc,;b )'I'•>· 
vinda. o I::xm. S r . consclhciroJ .lu,;ú l.ili .. r:\l1> 
)33r roso, <iUO ello. considora cou1o1 o!l'i:n•h·,, •IC 
s11:1 :iulonomia o eiuincnlcmc n to 1n··~j aJicia l ii. 
popula~<iO deste município n:i c:t~.:uç;io .i,, lei 
n . 1568, de ô de .Junho do 1881 , !1t1c auroriza-n 
a. promo,·ar a. encorporn~ão c1 ,_, u1Íla compnultia 
ou sociedade a.nonyma, que se ~ncarrcgue de 
fornecer carnG yerde aos mcuados pu!Jlicos po1· 
preços razoaveis para a\Jastecimeuto d!L popula
ção do uiesmo mllnicipio. 

« O presidente da provir..cin, do.ndo :i nll1tdicl:L 
lei uma interpretaçfo demashdnmqute hta, 11ão 
p:·omol'OU a cncorporaçiío da companlliü, mn~ 
sirn :\ encorpuron per si, sew ouvir :i. camar:i. 
municipal, cuja intervenç:"ío em ll\l m:iterh é 
incontestavelmente ncccssari;i., cm face da. lei 
da. sua. creação ; e o que n1:iis é, encorporou. :o. 
referida companhia com sorpreza publir.a, nwn
dando h ..-r:ir o con tr:i.t1J, do <!'1"1 >Ó ht'a\'C noti
cia de ,,ois de feito e :icnh:1,lo. pela pnl1!i(·:ir.ilo 
clclln UíJ jorn:t l officinl, scn1 ;,IJrir n. 1111hlic:, e 
JH .. ~:(!gSRri~L C()llCi1rtencin, t'O~lll) Q de }oi O JI) 
co~t11 1 11e, 111cs1uo w 's Jo pc,111'-'na iu111ort:1111·i:1, 
sendo qut1 por l:•I nsso:l:11111Jnlo .qcixuu it lê de 
despachar a petição de um i111porlantc o :i.cr e·li
tado negocinnte dcsl.ó\ praça, <1uo pedia p:u-;t. 

-- - ------------ -
ser Ct>n lemphdo e1üre os mc1nbrns i.la comp<1-
llhia, fazendo sttct ptO[>Ootl\. 

<1. Este pt'<lé•l<liLuonlo 1lesafiou ::i índi;rnaçào 
publb < e foz '"'hii· sobre o pi·csiélen\e ela p•·o
vin~~tl g1·~vt...: s ccnstu\1s, c~nno sno ~s que lhe 
tem fo1to os jornncs. 

« PoJl' 01 l\ro laclo ó ccrLo 'J llC o contt•:i to cm 
::1!;1ti:s pontos se ar"sLon dn lcttrn e o>pi t•ito 
da lei, rbncl~ :10s contratantes direitos e conce
dendo Y(l.Ut1Lg'ons do'!"') a. lei não cogitoa. 

"- Isto posto, não tendo ;\ cama r;i municipal 
compctcncia p:u·a rccor!'cr dcs.>c actc p:tt'::I ou
ti·o poder, 1·c11:, u sando do recw·so constitucio-
11:11. ropro~cn•aL' a osta aug-u~ta asscmhlé;.1 e 
podir providencias no scntidJ de não sartir 
efleito semcllrnnle coutt'<üo, lesi,·o dos interes
ses <lo pOYo, e quasi fcilo cbndcslin:uneuto, 
<JUC só sen-it~i p:mi. ak ir larg.1s valrnlas para 
absorpção de rnn!.:, josos lucros d:i. compauhi:i.. a 
'l '"' l :i.final Le111 o l'CCa rso de rcsc·iudil- o, qu:i.n
do quizc:-, desde <pie isto lhe fúr conveuicnle, 
snjcit.'\ndo-s~ ~penas :ia pa._ê(:la1onto das insigui
fic.\llleil m altas, cstalJclcci<las no conlr.1to, que 
por <'opia ,·ai anuexo. 

~ A t·:uu:u·a 11rnnicip:1l, conchÜn!fo , confia. 
110 1mtt'iotis:110 e illustração d<!ss.i. asscml,Jc:i. 
;;e1·:1l o :11-~"t:ml:c prnmpto 1·~merli? aos ut :il~s do 
•1ne .,e ::<:!1:1m :11 11c:11:a• lu,; os h;1bll:rnte~ de> mu
nÍ L: ipío Ll 1l l-!o.~it°c .-F,·,irzct~·ca Gonçctl•;t:s T'or·
;·~.<. Jll'l!si1lm1lo.-l1r. :lny•t8tú T ,-,,j,010 ele 
ll111l rt11d!l C/111cn;? .-}1yTo l' 11Yln°: i scó .-1nluacs . 
-Fi'1l;t f· t.~1M 1"rf !' Sl.Í1IO rlu n,•.: r; .-los~ Fn! íl
~i :iCi1 l{, 1 )JrO"i'US 1~···.'/t) Jit1ia~ô)~ » 

O , ~ ~·. l:.1.~:.~;a B;:t.1·~·<>~ (ptrf'ª Hl~l<t 
C-.J '; J/ .11• 111'110) ·- .\a1; ' lltl!' ·o l'C\rt \.*l't' n s d1~CUSS1Jt:S 

ª '.1'' i t · Í· 1) ·, · 1 1\·~~·.:;~·bs pi:: li.1s c"ip.i.ldciL·ail.lCll Lo:; ha
YLilu•: o:a l ~ , -1. 
~ itu p11,s11 tl1!i s::u• •l·~ •l 1.1· o nohrc clcput:ld·J 

p11r :.-usp••lLoJ 11.~ s: a 1·au..-a c)o 1JUC l
1ui U1J1a p:t r L1.) 

11111 i IJ i 11lt•;:l1 :l ll l . . 
Fui :-; ' I·:~ . 'l'l'!:ll l<?YU\I o flO\"O :\ forit• o.~ 

j l'~:J il:l~ •!u•!lt le:<, :L expolit• mcnilhlS •1trn se 
•·s!:\\":u11 col •H':tt\•l•» :i faZl!I' ; cnhor<is <1•t•J cs t:t
,·:i1u rc.>:\wlu o " )f(':z :'.lb1•ia11uo " · s:.i.lt1r nrn
ros. d.:. 
~ i JIOl' 111 J1 lati o foi o :n1tor de tmlo isto, po t· 

011Lr11 b tlo !'01i c:>p;d<loir:ido e l~vo " sua co•·o;i. 
Je },•tll"f)S. 

Portn:1tc ê iulcit:l!l\O!llc suspoLlO nn•h ca.usa. 
O S1:. llJtzF.:tu~A C \\'ALc.txn : - E não siío 

saspcitos os cg1c 111an l ·.rnm c.>r:ilJcirar 1 

0 Sn. fü'G) B.1.nROs: - Nilo; po1·'lue er»m 
anto!'ida-:l.c:;. 

O S1:. DuE::iu C,1v .. u.c <XT• :-As OAtorid,1-
dcs n:io tem direito de " 1:llldt\l' esp .. hlcirnr o 
povo. 
• O ~R- R:r;Go B.rnnos :-A c1uestão 1!0 ap:i.rte 
e 11111!\o sLntp!e;;;. O nobJ"e r\eput:ido 1.h!>Sc : 
« sabem qne Lenho a cor:i.gcm das opi niue> <tUO 
etnillo.,, e IJlt accrescentei« ~par:, muito rnaisi>, 
por111te nem tudo q:;an Lo o nobre dcpat~rlo faz, 
fü. 

O S1t. Joia~ ~hlll.•.xxo : - ::\Ias o quo digo 
i"n1;0, a~S<'!5UN ao noh"c th-put..'1.do . 

~n. Ri:;.~ 1. B.\nr,o~ :-0 •1ue se vê nqui é qu 
o nohre tlepuhtdo declarou que tomava a rc-
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sponsabilidade do c1uo diz; mas ha muit.a cousa j O Sr-. Pr:Esrnr.xT;o; : - V. Ex. sabe que a 1~ 
que faz e nfio diz. 1 dis~u>s~o •;ct·~" soure a utilidade em geral do 

O SR. Jos:8 lllARL\XXO :-Estou satisfeito; e J'l'O,jecto. 
pódc o nobt·c deputado crel' 'lue eu dig·o o 1111c O Stt. lGXAClO l\Lu.t11xs: - Era.fim, V. Ex. 
fuço e faço o q tze digo. .rp1·;u1ie-mc a prnsonç:i do Sr. 111inistl'O da fa

;.:c1Lh~ na. ~"' discu~são ~ 
ORDE~! DO DIA 

i~ discussão do t>rojecto de }oi prorog:m<lo 
fois de orç>imento vigente. 

OS::.. P1u:srn~;o;T:::-O ([tle eu posso garantir 
as ''º noi>t·c <lqmt~•.lo <.i f[«e o nobre prei>idente do 

coaôclho ha de s0~ convcda.do par;; a 2ª dis
cu::;~~Io~ O S.1.·. J:::piacio ~Iartin.:'< :-Co

meço por perguntar a V. Ex. si o nolx·e pre~i- O S1t. ](>X.tCHJ "'hnn:>s: - Si \'. EL o can
dente do conselho e millistro d:i. fazen{la ioi vidü:·, elle não <leixarl de comp:.reccr; por 
convid:t clo pn.ra este debate. con:;e,i'1encia, eu ile.ústo <la p<J.hvr~ o g·uat·do 

O Sn. PnESIDll.:>TJI: :-Y. Ex. sabe quo não pa.1·a t\s~.~ Jella (jltaudo o nobl'e ptesülent.c do 
é estylo convidar o.s ministros nas prin1cir·a.~ conselho estiver presontrJ. 

discussões dos projectos : mL segunda sed 0 Sl.·. Pereira da 8ilYa (pela 
com·idado. 

ord~m/:- Sr. presidente, creio cLue ó doses-
() Sa .. !G'.:'\MIO !ILmi:t:>s: - V. Ex. deve re- tylos <tM o ministerio colllp::.rcça neslas dis

cordar-se de (IUO e:a 1879 o nobrr. presirlcn1·0 cussúe;;. 
do conselho leva.ntou-sc nos Lo. citsa para cxi!;it· ~·osso assegm·ar a Y. Ex. riuc nas dií:ferentes 
a presença do mirüst~o da l'aze1\da nesta dis- vews ém tiue se têm disc•Hido ;.s p~orogativas 
CU$sílo; discussão que, como S. Ex. àecla:·ou e do 01·ç:11110uto, lcm comparecido sornpre o mi
cotüO ning-ncm ig'nora, Ó J. díscussfio mÚs po- nisti"O d:i fazenda . 
litic:i. <iu~ p0tle harnr. S. Es.. (lue ú o chefe do Ora, netn o projecto ê feito pelo gO"'l"(lmO. 
poder executivo, riue cnc•3l'r;t orn si toei:\ " po· Estes pr<ij0ctos são semp1·e apre~rJnl:i.dos por 
litictt do minislerio, não pude recusar-nos a su:t auÚb"OS do governG, como actu"huente; mas a. 
prcsenç~ nes~~ casa. 1~ rliseuss11o ê a (füc nssiio vital; G :t <liscm.sao 

Eu consulto. püis, ::'IV. Ex. si a discnss<Io , un~ t•es:imo tod:is as out1·n;;; e a discuss:1o em 
pórle conlinu:w SC'tn a pi·csenç" d,) noure mi- <.;nc :i. pulitic" Cc1.: o vnslo c:i.:npo pa:·a o debate. 
nistro da fa:t.cnt\a.. T1·do.-sc <le toda \UH cr- Por cuuseunencia, e :!temb que se de,-e con~ 
i;.amento. Nesta cas:t tcrn setllpro comparecido víd:it• o :iubr",, presidente do conselho par:i. que 
o ministl'D nestns occasiõcs. lcml.i!·o-r.;c de qnc ~01i1patcç:. ueo~c dclmte. 
o rn.ini:3tedo 7 de )la.1·~0 con.11)~\rcccu ~odr) iCi.l ::>~d<) ~eHlpre 0$.'5'JS os est.ylos da ca~a ~ 
11esta discussflo: n do mesmo n1ocl1J o niiaistcri11 não \'HlllO$ a:·on1. C-l'C:t:· 110..-os pn~~cdcntes. 
T1uque <lo Caxias. Uo mi11islerio SinirnlJtt \'. e>:. di~",iue na 2• discussfto convidar~ o 
nã.o com\\\<reccu o nünisti·o •it>. fazem\a , \'º~'1uo nobro 1ainistro rht far.cn~h; mas esta i' dt~ 
estavn occupaclo com 1:uia di~cuss<l'J no sen:~do; eus,;:io é :i wineipv.l : :i. ot1tr:i. ó restricta 
m~s o :•clucü Sr. pl'<.'>wlcnte do ronsolho fo! o són1ciitc M> to.-mo,s e ex,ircssêios om que cstà 
Jlrimciro :i. cÀip:ir o cotuparecimc•llo do mi- conc~bid<> o prcjcct0. ::\:iÕ ai:onte~e assim nss 
nist,·0 da l':i.zcnclà. ou do 2reside11te do con- pr.1j1o~t•lS do g0\·o'n' 1, JlOl'fJUe essas não tem i<> 
selho. discnss'ío. !-!;c·<,sb g·r,1nde <lilforeaç1. Ora, no 

Entrol,mlo. Sr. prc~itlenle, si Y. Ex. m•! C<1$0 actn:ü. !:i·"t".-'e de ttt::a. quosl:io muito :;ra
gar1rnLe a pt·c scui;:1 do nobre prcsi<lenlo do yc,;·:u hQi de ~1.t> tont'1,. n1)St:• 11uost;i:o os princi
consdho, ou desisto cb p:-Ll:n-r:i até 'íUQ S. Ex. pios qn~ tcnc10 s~1u:1r•e susLonlailo nosta 
comp:i.reça.. c:,s :t . 

o Sa. Pi\ES[DE "1T.E :- Vejci v. E::;:. 0 que diz Ei:1 cMhs e d~te·,·1uü1adas hypothes~s, hei 
<le d:tt· nror•>~:Lli,·as ele orçllmento porque nâ<> 0 

regimento. (Li!.) tenho Otlll'O r'Umedio ; hei de currnr a cabeça, 
O Sa. !G:>Acro liI.U\T~xs : - Eu conheço (1 mas hei de protes tar contra elhs co~o Ul.ll pre-

disposição do regimento. cedontG fa tal :tl> 0ysterna reprcsent:itL\'O, C/;,Uf;I 
O SR. PREBIDE"TE : - Então J~ ve 'lue níi'.o cumpce fazer ccso::ir por um~ vez. . 

é dos estylos convidar os ministros na 1~ dis- E1u re.~umo , entendo ciue nuo devemos prin-
cussão. eip!a1· a iliscn,s!lo deste projei:to sem ap~e-

O Sn. lGl'ACIO 1LrnTrxs : _ Mas a, questão s0nça nesta cM<t ào nobre p·re&i<lente do conse-
~ lho, minist!'o 1h fazenda. agor:'.I ó differente ; \lsla t" discus~:!o eori·cs-

ponde :1 2• dos orçamentos. O SR. PaEsw:i:xTE:-Torno" dizer mais uma 
yez ,1nc n5.o é> dos cstylos d:i c~.$a fazel' est.ss 

O Sr .. Pno:sIDEXTE :- l\õ.o. senho;-, por,lue com·itc3 sen:fo nJ. 2" discnssii.o ; nas outras drs
esto projecto tem tres í\\scus>ues e os orça- cu~süos h::. " si:.lp!c~ coniurnnicação da ordem 
mcntos cem duas. do dia ao (;Overno, 0 est:c foi feita. conL<mna 

O SR. !Gx.\c10 MART!XS: - Mas digo •rue <» Oiil.ytos d,i mesa. 
corrcspond•; à 2' discu5sITo dos orça1~1c~tos. par-
<iue as propo~tas do g-o~erno, como V, E'S.. s~be, O §r. Gon1as <lo Cns-t::..·o (pela 
não tê111 i• discussão. o;'(lr.1;1) ros;,(•it:t muito 39 informações q.ue 

Ora, o re;imento exige a prcscn.,-~ d 13 mi- S. Ex. •tca' >:1 de d:u· á c~s::i ; "'ªs peda pet·mis
nist~os n~ 2ª dos orç.:).1nento:s '1_ue cortes- slit1 pn::.»:_ le ~.1JIJ1';_!l' a. S. E.~~. :iue scn1p1·e e.s}a.diB
poude :i i. ~ cusaão foc l">nr ada com u pi•escnç;;. do mwistro 

V. I.-25 
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da fa.r.9:nd.:i.; e fo.u1ent.'l. '1ue se <Jt:ei t•;\ :tgor:i ir~- : zr:.-1Hla p:u·a n-5!Sbtir a 
Yerter 0 3 llons prineipios, :i.pcgandl!-SC ;i lctt ~:i. Cl!sl1·u.,., 
do rGcimcnt-J . .ilfas ha u ma r:n:iu e:i.pibl <J UC : 

ella . S. 1\. - Gomcs de 

não tiÍldeserprete!"Í<la. Qtlillldose disCcili n MtUÍ : 0 ,;~·. Üi~ ; a;i, ;.·;_;· ,, (;;'C/fl Ol'de·;:i) : -
a intorpclfo\.;lo do notJl'e fü1rito d~ Lcopoldin,i l;c·.-,:~iüo- i::c, ~··· p:·.:si;lc11Le, p:ua •kch:'llt' " 
no ho111•ado Sr. pre;;idcntCl do conselho, S. E~. \ · L·.~. e :i cn;:. •pc vulo pdo rc~ ua:•i ;. :c11 Lo rio 
decbrou de ruodo solemoc q l:O n~,; ped iria. noiJrc <lcj,ubrlú p<Jlo ::lfat·:1 11hlio. E' l'io "T:n·~. ri 
,
1
u,e nllo q\tererb proro;ati1·:i do ot·ç;i:nc:ilo . L:'iu ia:p:Jrbnt·;, ú tãu sc:iri:i :i. discu~sRo uús lc 

prllj~~et11, •p.lt! julg:o de ab:-iulnt:\ e.: de ri;:; ·rosa. 
O Su. J. PE~:Do:- :-Í;1o <lc•ej:tt•i:i p~dil-a . J1Cú<J .• ,;.i,1·l~" [li'~"' 11<;•1 do 1i~ lrc p:·csi::cutc do 
O Sn. Go~u::S DE C.\.s-rn.o ob:-:;crv:!. •.rac :l ~t!:1.~el1~1) o . 1 nini~Lro ,J;\ t'!1zcnda. (. l1;1J i<t· :'o.s . ) 

phrnse de S . E~. ó.- 11·10 e:t q1 1,,,;,-c;· ifl : ~ o nn- ·'~1. :!ª th~t.·uiis~:o , \. Lx. !>:d.H! . a. c :~ ma:·~1. 
b:-o doput.:i.tlo sabe pc:·foitat11cnlo •1uc o nobre p0.lc tra l ;1~ •!e P" li1i1•;i .'.!·;;::i l Cll! t1•l \'. Ex. fo;: 
prosideuto do consclilo conh<l>!•~ bom :\S p ;\l;H ;oa s Y~r e d:i 1~ 0ml't•!'1ni<l:J. ic r:.om o;; r:,; ty!os po1· V. E>: . 
que deve empregar l1u:indo fül~!l. no parl:t- clt;v!os : inas 11:c 1" :bsc:i";:i 11 .:i quo se Lu ta 
1ncnto. da.ut.ilill:lr1e e c · ·as1it1 : c iqn;d i ~l~•Jc do ?l~· ;jc ;;Lo, 

Or:t, o nobre presidente uo conselho e n1!11i$- ·e (! J!J:> t:11~ ·:11 ~c po: º "L·l. nw t1 ,.,, •1 •1e a c,1rn:1ra 
t1~0 <hi. fazanda~ rcs.pon~:cntlo c1n up~u·tc :i.o c1o,·c. c:u!;;'1r o ctJ:np:H1!(·1rncnto <lo not\rc pn::si
nol.>ro dc~utaclo pelo l•io de Janeiro, <li>se 11ue <len tu <lv CtJ!l~tJllw. 
nilo CJUCl'Cl'ia proi·oga~:to de or~.a111cnlu: ago:·a V. Ex. s:J1c ' J'1<1 ,k,,,fo o co111cço <le:; t:. ses
a.lguns noUres deputa.cios à. ~ uuiicria pechnn ~ E;t o n~o so ou"t·i:~ ~·alb.r sr;u~:1 > :1~\ t:On\·i.: nioud:t de 
proroga.ção do or·ç;imo11to Yi;;onto , a, pot•gqltl:i. tl'"tar-~i; dus <;r,:uucil:u~ para é1·it:.1r-so :1 rna
o orndor: tilmos raziia de salic1', tliau Le de 1una cbb d:l [•l'Ol'O()':tLi1·a. 

dccl:i.r~~ão tão cxprcsrn }o nc•Gre prcsidcnLo <lo o Sn. . PJ\ '·:s i~::::> '!"~: _ y. !::e prxlin :i. p:i.-
conselilo, ~i ello "·· ne~ a ·11:·o:·o:;açrto ! l 1 l l 1 ;\\!"~l j;C :t o;'t c~u ,~ t:c o rc5:icr~:1!C :) º. ª·? n•)b;·c 

A1.13u:-; .;; S11xl.lou:e:s DEP::T.~oos CoNõfil',YADO- <lr.pnt.:1<!0 pelo .\i:a':\llboo !1'<1> c:;ta a:uJ.~ c :i1 
ni:s:- Talvei: não queira. <lisrn~~:io . 

O S.n.. G.:>m;s n.i:; CAsTI\O entende que ~1 pa- O 2r, . C:.~;A1\.:;o : - :~stoa j ustitic:u1ilc o rn~o 
bHa. do nob1·e president•J rio conselho, mio só tfU<! \'OU ti:H·. 
pch\ gravidade do sou ~:irac tcr, cou10 pela ouü- A ca:;1~r.1 cou'ic~c ;is i<lé,,s do nolJrc FC~i-
11onte posiç;1o em que ellc se ncha tiro <ligu"- •knlc llu con>dho ~o:.1!'C o rocttl'$O d:i. p1 .. i1·o<P 
mcnte collocado, d0Yo ~et· umn coa;;[l. sed:t, li,·::. e :\S suas dccht1· .. ~üc> d o •FW u!\o a. pe
dc1·~ im110L'ttw 11111ic0<"1i;rcti"iissc solc111nc ; e ,i diria. (.\p·d,do·: .) 
o r;-01:crno <lecbrou • pl'l» seu p!'i11dp·tl e m:iis l!os illustrc;i l'Cpcc~cnlantc~ d<> par ti· lo con
aulorizado orgiio que niill •1ucrin. l';'Ol'•J- ,c:·rn<inr $<Jlllprc ou •:Íln; •s •1uo c1n ·c;,,;o :\ ku111 
H"9.tÍvn. do or-ta.n'lento. cmu c1uo direiLo \·ai :i :t l.~;1 ne~b~l:iw: e tlos tllClb !1 l;:~L~es cvl!c:~as. 
Cíluwr:L. fazer-lhe presento de U!Jl!l mec.litla 11uc · : ~ 1 e f :1ZC!1l p~~rll.) da r.1~1io:·frt . !><.:mprl.! ôlH·i 
clle rnjeita ia liinia~ ? · d ize: <jLI'~ c1·:• a.o.a •1ll'::lã'l llluito ~ravil e s·"ri:i . 

Por is>» 1;eo:!c o ot•:idor o :idi:i.mcntn clcs t;1 ,l i.;- .\s:; i; ,1 , t'lMl c.!'ci~·l. n:'i·J s·: p&.lil dei \:u· do 
~us~ão ~Lc 11ue esteja presente e n ob1·c 11iini~t1·0 L'OJl:;Í !cr:L1· jú •i f.tt . .: to G1u !'l i, -." Oi:1 .. , pcLt:-; s: l:t ~ 
ut\ l:\Z~ll\h\. cn:u;. ~t ; 1.1c11<: i :1 :> . E'~ ;n•rtil..!ll1,, t!~ L~i.. 1!i ~ : a~ ~•'i. 1J U ltH~ 

O Sn . Pra:snn:~TE:--Esll cspecic d~ m·ç<'- 1bs :1;:1ia i:.1p-Jt't<ll! LCs •111 •) s~ p•).lo club,Llc1• 
lUCnlo 11 1ll' meio dil pro:·og-,1ti1·:i foi inlt·o,:uúd:. ncs!a. c:i1:"::u-.:. 
n:i. logisli~ilo <lo p:tiz iod:i ncc0s,;irl:tdc <le C\'itar 
a cob!'ltlÇ:l. illcg:tl tlus impoj:os. I:>c~t<L formal:t 
c~poci:Ll n:1o cogitou o noss:i regi111~11L·) . 0-; 
p1·cccdcntc:> YãO sendo ~\nnol..'ldos e fc•rm:11n o 
que se ch:trc~ cst~·lcs d" casn.. l'olos c~tyh,; su 
são convidados os l.Jlinistros p:ir:i. :is>i~Licem ;i 2" 
discussão dos pre.ieet.os, '1nc c~:i<l"Clll prcs;:ni;:i. 
dcllcs e a nola 43 do rncsm? rc~iu1ont(\ diz : 
" 'P.C por decisão do preshlcnto on'l 1875 as pm
rogat.iv:is teriam tr.)s ,1:scussõGs, cliscu tindo-sc 
iior política ger•d somcnlc na se:;undo.. 

o Su. Gal!ES DE c.~m10 n:'lo fo: la om po;itic:i. 
ger;Ü, füll:i. eh i1tllid:ule d:i. m~clid~. 

O S~. PnzscDEXTE :- A r.ics~ cump:·in o seu 
dever ; enviou a ordem <lo tlh :i.o nobre Sr. 
presi<lcn~e do conselho em ct•ie c~ nsl~rn cnt:-:tr 
hoje cm discussiio a pro:·ogativ:i. dt' orçn.mento. 

Dci:toa de fazer •1 com:n•mica•:'io oifici~I 
po1·q_uc,s ·,gunclo os cstylos , sõ dc1•ia ·r..~el-:1 par~ 
a 2" <lisc l\S· âo . 

E' lido Q :c1:oi:<<lo u so:,:u!nt J req H::·i ·' ento do 
Sr. Goa1cs <lc C:lstt·D : 

« Re<1nciro o :>.di :rn1cntu da dis .. ~ ll JS :i\l p::r 2"1 
horas, senclo convitlaJo o Sr. ::ii:.i ~ t:·o ,1;, fa-

O .. iuc ~kui!ka u :n1scncia tlu i!l u5LI"~ 81". 
1n·,; ~idc11lc tlo <"onsnlh .. .;:ll Uhla dis·: 1l~s:io ~10 
l~l 1:1:i3nllu·l1;! t 

OS?:. Pi:1: w :.\ u.t Su.;·.\ : - E o Sr. p:r.si-
11cnLc tló (;O H.>clh0 s nsl~at?:? c1u0 ~1. n1oi.ti<l a n:"iu 
é consti l•1cio11::l. 

O Sr.. C.1:·:.li.GO : - O n·~bra in·ssi ,Jo~~tc <lo 
conse:bo tju:u;,1.10 cnl Of.>!JOS1~-..:io o dcprJis do go
n::1·no. f:con íit·:~1a no! ~C,l!S p:·inci}.iiús .. Si, p_o1·
t:tn.~o: n:' t·~ d:sC':1 ·~stw e 1.1ne l'SO \'Ct1l! l :~ tt 11J1-

port:1r.lissim.'- (1 '.1cs<:'i•1 (h consti tuc i<m,:lid: .. lo 
tto ~,~·o,;e~ ~ol j tl:~·o i1!dis-poLS.1\'Cl ~t pr.:ison\•\ <b 
n:jb~·o p:·cs ido:i~e \1;,, cv11sclh.o e ~ port~!lt!) , rolo 
pelo requcri•:i~nt•J <1o uç:go (h;:>Ut~do p~lo :.,fo-
1'1\nhão. (Apoiaclos.) 

O s,:. Fr.::s:D;õXTE: - E;;~l c:n <l iscuss:<o o 
rc.1n. :ri1n'!llto. 

o Si9
• 3-Io~-~i.r~-:, d-e Bo.::· :r..•os :

SenLc cst~"..r :..'? ll <ll ·,·crg-enci:t con1 s1~1;. illu.::)tre 
. :-i:ü·1.'.!'(1. o nvbl" .. ~ ,1,~pnl:lilo pe!o ~Iar. ~nh:io . 

Sflt.) pí1,·!e d 11r !>.:.:'l YO ~'} ~'.O rer~1 1 cri 111~o to de 
:l1l i~ 1! .1 1.~ul1l :1p:·1~-;+.;at.d .1 lJO!' s. l~:·~ ·~ porl1ue n~io 
\·l= va11t.:1g.,-;::1 ? . i:;.~o . 
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Srssfir, cm 31 cJe IIIDiO de 1882 

Em[-1t·i1uci:o lo'.j'al'.os cstylos d:i. c:i.'-'l sú tol'- : dispo;;iç11o constitucioo::i.l, r reterind(I os inte 
n :-.m 11;1hs;:i:)fü':i.,·cl :: P,':cscni;:_1 do raini.>tl:':) d:i. : rcs ·:~~ publicüs ,1ue pedarn illstautomente a 
fazo~1 1h ª" scgun(h '"$~uss:w <lo.;; ]J l'·lJO(;to~ : rc 1· 1 ~no <lesse nv, smo orçamento que se quer 
clc .~L\ n ~\ t ll :·cr.a. E!u segundo lOr.fiü' ,t,iJ:-;erV:\ ~p tc ~ p~· o:og-tl.~ . » 
n:i pri:n_ci;•:i_ disc ~ssà: 1 du:; r~'t)jectos :;.j se ~l':\ l:J. ., !\;l() l j lÜ7. o or.'\Clor, apresent.'llldo o requeri
da co11sl!L~c1011alt•fado o uLtl1<hdo das hlC~1das, ! men l.Q <[U<) est_<i sujciLo á esdarecida :t.l)Nc i:•~.lio 
e ''. L'c;;;ic1t? tlcs;as p<Jde:·nos pi'c~·~Lndtt· de 1 d;\ c:isa,r~11lec1r,:;.1• u1l'l \'Ola de r ecusa ou de con
Ou\·11· <.1 !ln1J1·e p1\:s 1d:n~o cio con~~lho , porque . cess·1o. Enta~cle i!Ulli o seu requo.rimento devi~ 
s:h cluc>tuo~ . ~11 " ''.nctdas, o~ trnltll!tcs . j se:· ;uitcs n.ss 1gn~d1~ por uiu dos m:i.is iUust:res 

,\ const:t1.1c1on:\l •dadc o~:a, lJ2m ou m~J, , :ne11:l>ro3 <h ma1or1:\, porque 111!0 cr"' senão 
iirniarh polos p~cct!~~nlos, c :>11L _a. rc~pon~al!ili- 1 r cnrlet· ~omena.~em n. um co::upr?misso SQlemne 
d:lrlc de tod~...; o~ p-"•rnlos, 'Lºº t•in1 sido Ou~tg';\- , cont~ab1do :i.ql<l pelo Sr_ pres1denle do con· 
<lo.s :i. pcrlir !\O.lt•)riz~ç;;üs ideniicas. j s~lh.1. 

, \ utilir!:Hle, o:i :tntcs m:lis do C(ae isso, a ú llQbrc do ~utado, po~ó.n, em vez d'J dis-
incli~pens,ibilHbtle d:~ mcrJi<b é p :ibnlc . ~ó cu ti;· no teneno cm c1uc o orador tínhà coa.
te mos u111 m~z dc·~~ss:to. Dcnt•·o delle ci im;>os- YCrtido :i. medida, ú g-urou q11e :i. mino:fa eslav:i. 
si" cl •1ue os ur;:.~men t•:lS teuh:i.111 no senacfo ns ~\ rocUS.'l.l' mei(lS de go;-crno e qno lernmos 
1G di,i;uss01H, por.-1110 l•3m cl:e< de pr~~;;:ir :t!li !1.ssim o go,·erno :> o.coit:i.r :> dicts.dlll':l.. 
::ilem de, M·d" ;11cnos, 10 ucst.• c'isu; m> todo O m:.is fra,·o do lodos os membros da casn 
2G rli~cussi3· ·s . ,\ssim FOÍS, a inrb, que se p>.1- (nii'o apoiados) e.; t1\ rcsolviclo a dat• 01111ezar o 
desse \'Ot:o.l' um 01•ç:·1mcuto por dia om suas 0J'ç:1nrn11to con fo1•Jlle o gmu de c0ulianç.:i, e o 
dl,·ers.os leiLn::is, o tampe n:io nos s•1lm1ria . interesse do ser1·iço \)Ubl ico determinarem . 

0 1·l\, a. qul)st.:lo colio~<h 1~cst11 pé, pcq;unl'I: Pensa o nobre dllputado que n:lo seja muito 
conYem tlea101'!lr a p~ss:1gem da au~oriza~iio le1rilimo o pton10\·or a r ctfrada de um gove1·no 
p1·m·og-ati\·:•. p1i:·:1 :-Jii·a~ o gorerno no i·cgimon qae não tem :i. estimo. do paiz. E depois , no 
<la illcg-alicbdc? scculo cut que vivemos , ns dic tnduras não são 

Por saa i1:11·to sustent;\ qnc n::io. l:'io rnav cs como outr'ora. 
Qu:i.ndo mosmo. fos>c opposicionist:i. n unca Hoje ~'opinião ex:i.min:1 com ma.is cuidado es-

iria n esse o:tt!'emo. Acim11. d1Js governo-> dos tcs ncgocios,clb Culmina, quando deve fuliniuar, 
p::.1·LiJ•Js estilo :i.$ prcrog:\tivas do padi~mcnt!> e os proccilimP.ntos irroftcctidos e irregu:".-e.s ; e 
os intct·csses da nnçi[o. qno 0~ 1·ign1·iam n niío si loi· " c:un:ir:1 c1uo por um ei1prícho recuse 
bnç.~r o p~cle .- execut ivo fôm do r ogimcu meios (lo goyorno ao minh terio que merecer 
lcg:il. 1·cccl;cl-os, 11;10 sc1•:i o mini.stcrio condcmnado, 

:\s dccl:1r:içõcs do nobre presidente 1!0 con- n:io sel'!i a dict!ldur:\ rcprova<l:i, sorá o parl:i.
salho 1p1:.ndo inteq1rct.'\dns, como ouYc crn m()nlo. 1111e 11no so th·cl' compenctrad() da ir.1-
:tp:\rles. não clemornm o orador do pl'OJ>O.:<i l1J em po:tnnci:i do seus de,·ere.s, (Apoi<?dos ; nwiLo 
rpc cs\:l : po·:rp1c g-1üa-•c no st:11 roto pelo es- bc1a .) 
la<lo qnc fa7. (bs nc-~c<si<l:1dos p:tblica;;, ele p :·c- Si :i. Mma1•:t ti1·esso diante de si um roinistc-
fcrcn"ia ::os ,j liizo~ in·li 1· i ,h1ac.~ de u:n 11\eml;1·0 rio de reconte datu . •.• 
<b gi>1·crno. ~-( llC llC$Lc c:is? niio. ~~ p<i~lc :\li:'•s o sn. 1...ic~:rJ>.\ 'Vsn:>Ec~:-Apoiado; ostA 
ci!tond .~_r son·ro com~ o (~CSOJOlJtlC cllc tmh:i 1lc r:: que 0 n ttncslll'.tl. 
lla•J pedir C3t;\ :t:ltOrlZ;\ÇaO. C . 

O Sr. Gom.c"' <lc Cn.'"'t:i.-o <liz '111c 
:i cvn:;irlvr:H;:io q11c 11\0t'l!C~ :~ lrH~ns o illustt·o 
1lcpai '.H\11 pela provinci:• de !'>. P~1nlo, exige d:i. 
Jl"""l 1!0 or.tolor u111:1 J•l'•\1;q>l:t rrsposta . 

E11 L ; ~11. l1 i ~. Ex . , 1uê 1.'.:1\10.·a(!o.s 11~\ :1 lt l' rna
t: \':i d,~ e;Lh:1·1110,., nn i•1.:!.:· i.'1H.!ll ,J;i dí,~L .. d ur.~ HLI 

O Sn. Go)rF.s DE ASTno 1•esponclc que.por mais 
>1.ccc11timdo q110 fosse o seu o~pfri lo politico 
(«paiwlos), si Yi es~o :v111i pm1il" cstu. medida um 
mi nisLOrio, :\ que não pudesse clln incre par :i. 
fnl ;., do orç:imcn to no Lom110 opportnno a con
y,m icn\c ('<pui<l(/o.,). s•J1·i:. um~ co11~;1, sem iiCllSO 
rc ;.; u~:l1·-lhc c;-;tf~:i 1ucio."l. 

, ,, ~ •·ont·; .. lc · ~ . 1n~ a 1 1 :---,1 1"1 •~·;i. ;;:io rl .. t'tl'•.':1Jil"tll> .. n :i.1~ :,! · ·. ~ o .ni11i s t,~1 ·io p1~,~ ~cnto co1ncçon a suo. 
pà~lc .: 111 "'~o:~ L ,;:1o paL~· ioL ico. 1w 1 ~ · c:·t.bd~!; J'(> b:•:1- Yld:t 1~\. :u.•L rw·HL· • t·~wn :\ c:uuar.ct. ouritt oll:t :\. 
zilnim hfü;Í l:Lr. 1l<!cb r.• ... i0 s:oleu.ino do honr:do presidente do 

.\ Lhcori.i cl3 S. l~x. <otfo1·c,o um !ar:-ro ponto consdl;o, a o qLt;Ü o or>'do1· está habitu;ido s. 
·.-ulncran:l ,1uc sn:·p:·endc ao orndor Lei· c;;c~- 1·cs,cit:ir: "1\ã(.) quero p1·orog<1ç'10 do ori;a
p:HJ,1 :í ror$ :-. ic:wi:i r,uc tn•l!J~ nó.; lhe mlm1- rno:1to .» Com c11io di re ito v:i.i n camnr:i dar-lh':L 'I 
1·~Lmos. E .s l íl\"~) n:i~ 1nfios t10 1·.f'\rb.~ o;, .!:'('Yoi•nn~ (.t1)1)Ítld o;; e (1;>rrrtcs. ) 
l':J!bç:w v ~-,:<r!:•.n1c :1:0 ll·~S ~ " •h'"' , ,;l.ül' õl:•tiY:i : Esl .\. eerto de 'lnc o nouro presirlcnlt? <1~ con
h.~ sla,,- a r1:il! aiJ;ln :1an :\S~~ con~ j!le· ~ri1cn~·~ ~ ~l:i - sclho h;'l d·.! ~nhcr n\i1~ntcr :\ 51\a. cohercnc1a, h:\ 
l'UC(~'!,; da. c:11na 1'~\ e d:i !lh!;i:\ <ttl can1;l.1:1. . tt'l(~ Ll e '1'l Lo ~ .:..· .~zt:es ~ as m :lÍS plausivcis1 ~ara af. sU\l'
pcr Lcncc. p;~ ir,s acln> p:1rl. 0 1:1cnt::1·0.~. 0 q ue 0 

50 d~ n,.,, ~-'-'llli"'0!1li,so. '1"º ollo mes1_no tomou 
IOlll[lil iC CDllSlll'1i.>l0.nfi? d : l•:\ ~111 friolCÍl' ''' ' Hl:lS <l:l iilO(< ' j ll'C.jll' iô, ~fas [lOl'Ct llO wio OtH'il·O ! p~r
CJ U cous:1.s <l•; SJil\!~r. c:s t:'!)pr.) r Lanc1a. ,,n0 nJn so h:t <lc ter coin ell~ csw. defercnct<.\t 

A'0pi-o:s:im:i-.-:i-sc o fim d) O~Gr~i ~.i·1 e i:110 ,i,: 'i\10 e l:io lllCl'u<'.)tlor e Ião J ig-110 ! Porq 1 1<~ • 
. dizi;~ ao p:':1·J;\.1 11~n t.o~com u.in:; el : r1nt1~H·i:l. t.i!,·~z. ~iois .. :1. m:til)t i:i .. qnc 50 mos.tra ~fio rlechc:-id~. n:io 
ra:üor '10 (l!IC :~ .:.(;se~ ~ n c-b:~ :Ltn.~~0 dcpllti'.t\o quer ('.:nl.eni'lt u· co·11 ~ nuno:-1a, cb:\tntt:ndo a 
p:>i· S. Pa;;l:> : :· l'os o~t:iis .coll"''''h nu_st:~ <l•1

- c·s~e rccin to 0 no!1r ~ in·esidonto <lo conselbo, 
1~wl)S•l. alte1·ua1.lnt; ou :i~rr1~ 1s de d i1· a :iHm . q:11} . fllh :igoscnça é s a!::lpt·ô :'lg-r:, dtl.\'el ~~ 
son n1n g-a\.~ Ort\O o.d,:Oi'S;J.rio . :L dieLa.ntl:titttr1-::-::-,.,õ,,•:r''""'"""~-===~;;..;..-'---"'---..,-----..,-...,--
h :irei~ do prorogar o crç:i.monto offau<tencki a O Sn. ,\um.1xo PmE:-> l'EL : - e:· mna sc1•ei:i ! 
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HlG Scssrtn Am 31 de Mnio àe 1882 
--- ·· ~··-·-----~.-....=.:....:..:~~-==..::..:...-:::...'.·:. ··--·---- ·- -~ 

O SR. Gv~IE.S Di~ C.\~T!tO ol>serv:~ i!ue o nolJrc 
dcpubdo po~ S. l-':1ulo k,nb:·ou quê ª" 1" d~s
cussão di:s1.,~ uto-,o::c ~ \·:1nt~\.g-C1n, :t c.onv0111enc1:t~ 

l\ lei:;1li1.hde e a cOll>liLuciu!1:dd:\<fo ,b ';1e,Ecb. 
Entende s. E::t. ')ue csl;cs <.jllC;;tli<'S <ia kg" li-· 
d:cde e d :c co111-.:nienei:i n:(o csL,1 \ diarn.: tvh 
po~ si mesmas u opini:lo 1.lo :;-01·erno ! '! 1t · cllc 
de..-o pt'Otlunci<ir-sc pcr:tnte o p:u-bmoatD. d;tn
do-lhe as mzue.s, po:''!llC euter1clo <pie cst:ts 
medi©~ s;lo co:wcn1cntcs ·1 

O Sn. A~vr.c1.nr:: Frnti.EJR,1.: -Qtunfo siio "-O
nhecidas ;tS opiniões do Sr. ministt'O fa h
zendel o. este respeito : elle jui;:;a csL1 mcdi·:l:i 
inconstitucionril , n~Lo :i. t1uc1·~ 

O Sn.. Go~ms ni; C.\STHO diz que <i ~·)n;;~cid<J 
o longo pas~:1(lo da nvh'.~e pro:-; i( ~t~ll(G do (' ,)n_ .. 

selho: ningue1n ai1~d··~ se h:y;J,n lüa na c~HJl~H·,1 
cmn tn:tis cncr;;i~i. pal'J. censurai" e~t~1 praticri.1 

que te1t1 pervertido o ::;ys.Lelll :J. L}::~·Luaeu t-:11~ e~-ttrc 
nos i s. Ex. ::;.<Jmp1·c rCcll::>Oa o ~úll ·.-o l:J a .. e~t~i..~ 
iuedida~ (apoforlús), consi<l~1·:\\";i-"S ! :1 -;,;a~titu
cionaes. dizii\ u1osn10 ~1ue n~lú h;i. ·~·ii~ (lJ.1po :3.i (;~'iv 
que as. pudesse. 1.~on~-cd-er. ...:'!.. í:\l~tli-:l:~1 ic~ col
loc.ou o no!Jr"e prcsid·~~!1b~ (~(J (:on~dh·-. :t~"':. e~ .. 
trema necessidade de ; il• rccel;c r e~t:.t mc1li•hi, 
que elle proscreve11 dtu•a11te 25 anHo;; de vid" 
publica. 

O SR. ,\:>DI.UOE FlGt'l:InA ;- Q'lcm s~be? 
Tnlvoz não a <JUeiro\; ó pl'ct:íso <1L1c reii!-1a cle
clartlr :iqui o q!.te <1nct. 

o SR. Go~m~ D:.: c ... ,,TH.O diY.. ljll8 a fatalidade 
o_lu·ig'<m o nobre presidente do ~onse!Ji,, (\ vü· re
tirar :i. puLwra d'1d<> pct·antc o p:crbcu~nlo II.a
cional. O ora(:o1· entendo ']UC é cite p-Jucc•.g-Cno
roso pri,·ar tirpiellc illust ;·e cicl:ideio d:i d~f .. • ~:< 
que hei <la s er brilb.ntíl e COltlplcta, como têu1 
sido soi:1pre aquellas r1u0 dfo apre;;cnta pet·anle 
a naçfío. {.·lpoiados : ·mnit-J b~1,i.) 

O oratl.•r cstft contente; ~abe '1ue·;; r,al<l.na 
do ;;over:w ha de s.:l.hi1·, "ind:i. mais desta Yez, 
homadct c0mo sc1aprc te111 sido ~Ri;;o.) E 
ncst:i:; pala nas, acredite o seu nubre collC1"n. 
po1· S. Paulo. 1·~a·.lc o orcirlot• uma ~in~o~·a 
homen"gom :i. vc;·,[aJc do >ystcm:i. Acrn1lite 
que :t c:llil:trn se alt)'-'.ra vendo oceup:u· :u1ucllas 
ead,;it·,1s o miuislerío :tdu:d, o o:.l\'iuda Jo; b
bios do ;.;o.,.cmo a lt istc nccl!ssirl:l1lc de ,·ir 
pedii· ao parbmea to IJllC lhe pt·orogn.J u111 orça
m~nto, qac clle acl,a\':l rb iic ~nl L•, o1:ie o pro
p~L·1~ gú~pei.·n~ L01a_ d~:nr:l'•'di:~Ldo4 1~01·, 1ue le~11 
!'ethdo .1epctJJ.os ~,·~•lllu :; p:1r.i veruas que ~ao 
rnstifücwntes (,\poi,"lus.) 

E com1J o govcr110 n:tt, piA.k~ ter Se.i:dtJ l"!l(J ~ivos 
muito lou,·ayeis, razijrs po:.i lerosct> e Íl't'clll
ta\·cis para assim proceÜd', 011sa o O>'ci do;o ]>C
dir ao ·seu iwbt·e a1ni:.:o por S. P.i.u ].) o;ue iunle 
os ~ens votos nos da üiiuoria. e lhtn1 1 úei~-SG u. 
cntr:i.da no parla.mente· ao nobi·c pt·esic!ente do 
conselho, p~r:i. \'11' dne1· :is i·;<z<ics pehs ,1 uews 
aceit<J., natnralrnente conscrnn;,-ido. cst" doe.; 
viol~ncia, qae os seus :unigos lhe L;ilerelll fazet'. 
(lll-Hito bem, ~ íiliúto bem.~) 

O Sr. 3furti1n F'l.•a.nei.:--:co: -
Voto, Si·. prmcirlcnto, " favor .fo t'C•.iu•)ri1acnto 
rlo nobre ·~ep.il.:vJ,, )'elo ~branbão. Deseju 01\~-

6"' ~l. l' ~l) t,.; L u CUl.l.::.1.:: lV. l:UJ~t iau1-

lid11do reconhoço, a occasi~o opportmia de con-

cili'lr '" s1ws opiniües <lo opposicionista, quando 
sustenl"Y:l. ::i. to<lo o transe n1ío ~ô :i. i11conve
ni<:rneia das pro:•og-i\lÍl'as, co1110 ale a su" in
C•JMlit11cio11aLdadc, com a oonc1·olenciu com 
<JUC actu;d•uentc :;ceita o prc~eule da p:oro
gativa, 11ue :i maiori:i. quer fazer a.o mínis
tc1·io ••. 

O $rr. PEREIILt OA Srr.v.t. :-Ell croio <lUC é 
prcsonlc de greg()3~ que elle n~lo o a ceita. 

O Sn. !ILuurn F1uxc1soo:- •... ou, que1n 
sabe'? Lah·ez " minh:~ inLeHigeu6:i se obscu
r~~.<< ·nesta assumpto, e o Sr. prnsiüe11Le do 
COllse!ho, COlll e\ l':ll'.c franqac~a que t()lll pre
scdi1lo :i SU:l. Yid:i. parlalllOll\a1•, quer r<,peJlfr, 
quet· ncgai·-se 1i doce ..-ioleucia que lhe quer 
fa.:cr :1 commis5;(o de fawlHht, irnponclo-lhe 
1u1.1cc prorog:<ti1·a, um:c aiediJo.1, <1110 S. Ex. corn
bo.teu incessantemente em tocb sua. longa. vida. 
pcLl'lacllO:tbl'. 

Ern toil.o c:.so, si na primeira discusa:1o se 
t1·:tla cm :;et·cü da ulili1.bde o da couslituciou:i
licbde d.is [ll'DjQClüs ,}e lai. n:i.d" ll1'l.ÍS nBCBS

sal'io do <1uo \'ll' o prc>idanLB do conselho e:s:
plic:tr-11os c<11110 'tciuillo •1ll e julga\"' inconsti
L•tt:i1.n<:1l hunlr;r:i, li1de :tcha constitucion:tl 
\''!;o;,,,/os), c!•t110 esse vicio r·adica.l d:ts proro
:,;·:itirns des,1ppaeeceu da noite p:ira o dia , como 
se nria de opinião oolllo os •·iajantes rnriam 
cfo diln:i. 

"\.ssim, Sr. presidente, cumpre sobl'et11Clo (cu 
~oi ,1uc csl:J. bt·cfa incmul)e " todo o mini>let·io. 
orn ;-ista 1.l:i. su:J. solid:J.riedad~, mlls muito Gspe
ci;,Jaientc ao sen chefe); cumpt•e 1.1ue S. E:s:. 
uos di:;,1, nos explique como. affinuando-uos 
ha dic1s que não '!uGria, <1 ue niio aeGit:wa 
prorog.1tiY•lS, hoje se ach" na posição de o.s 
~h.'Citar •••• 

O St~. ,\:>DRADE FmGEnu:-Quem sa.be~ ! 
() SR. :'.\Lunm Frr.~:scrsco : - .•. cumpre 

<pie S. Ex. nos dig-a. <lonJo Yem :J. culpa de não 
poder o ministcrio descmpcnh,:r-se da su:t pri
weira pro:ncsrn, " passagem. j!l n,10 digo dos 
Ol\'alllentos. pois qi:e tomos dolls exercícios :i. 
,·ot:i.t·, iuas de u111 <lo1~ m·~:imento~. O perigo o 
im1uincntc: ~c i·:'• 1llfti.,iliu10 •jllO no senado poss:i. 
]J:.ts~:u· o urç:u11onLa, 111us1w1 cm rol:J,,,,atJ ao {u 
oxcreicio 11ae l01uos de \'Ot:u·. 

cb~im, a presença. neste recinto, dai" figura 
do tuinistcrio, 1!0 seu chdc, p:1rece-mc indis
pcn;;avcl, rlt1 gra'tdo utilid:lf le no Sf.ll'\'Í<;o j•U

lili1>.u e rnuiLo ·1~Ye conc1)rrcr par:i.. _'iue a 1liscu~
~ão ,;e cscbrei;.:i, e par:t 1.iuc essas contrailiçi3cs. 
t[Hú ~JlO p~rt.'('Ct[~ ofJvid0nlcs-t11ãS- 11uc:!m sabe si 
0 >imple~mente o meu cspit·ito, o. 1uinh:i. ra;-.iio 
pon·cutm'" :q>irnC;tr1a, que ~s c1·é:t-se podem 
harmoniza~. com ª'Luillo que e:·a hontem pcs
simc pcro.ulc S. Ex. e que hojo parece ser 
tlptirno ? 

Eu Jcse.io, e creio r1ue neste momento sou 
écho, n:1o só do p:Hlamento, como de 101\0 o 
p~tiz, ve~ dcs:iprnrecer tacs cont!'adicções e fa
zer-.,c n luz o. respeito do :issumpto. 

Conlintio, pois, 11. declarat· que voto pelo ioe

•1 uerimento do nobre deputado pelo )\1:1.ranhão. 
(,lpoiados; muito bem.) 

:-.r_ '"'ani.a tehl ouvi o em s1 enc10 a 
discu1sl'lo travada •abril o requerimento de a.dia-
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me nto proposto· por um dos illu~tres colleg,1s 
membros·da mi:1oria. 

Entende que esta questã:o nfo é da11uelhs que 
se podem chamar questõc:s <lo pn.l"tido (apoiados · 
muito bem), mas da dignida<le do pdamento: 
(Muitos apoiados; nwilo bem.) 

Tem ou\·ido o nobre presidente do conselho 
declarar-se repetidas vez~s partidario das prn
ticas inglezas. Si ci vudade quo S. E-s. aiM de 
çoração egtas prll.ticas, não pôde esque~er-se de 
que na Inglaterra. não é o parbmento quem 
offerece ao poder executirn as prorog-:itiv:i.s or
çamentarias ó o poder executivo quem vem po
rac.te o parfamcmto nacional expór as condi~ões 
forçadas em que se :icha p:ira ::i.s!li m pedir a 
proI"ogaçilo dessas leis que por sua n :i.tm·e1.a. são 
urgentes. \illiiito bem; m·uito llcm. ) 

Entende o ora.dor q1te o requerimento de 
11dian1enlo deve ser acei to por es ta camal"a 
como uma homenagem :i mesm:\ cam:i1•:i 
(apoiados) e até em at tençlio ao nobre presi
dente do conselho. 

Tendo-se declarado !i<:mpre S. Ex. antago
n is t:i. rnrage de todas as prorogativas du•:inte n. 
sua longa vida p:irbme ntar, ago1·a durante " 
Sll:>. :viminist!·a~ào só molirns 111:1i to podeNsos 
e de ordem superior, deveri.a.1t1 faz(l r S. Ex. 
aceitar uma medi<fa destas; e nestas circum
s tancias o caI"acter cavalheiroso de S. Ex., o sctl 
h alJito <le clizcr se1up1·e a ver· lade (apofr1dos) , 
devia t razei-o ao recinto dcsln. casa p:u•a ser o 
primeiro a pedir ao parlam•.·nto brazileh-o a 
prorogativa de que necessita. N:1o de1·eri:i ser 
esta uma me<lidll. iniciad:i. peb co1111uisslo de 
fawnch c~:-offi cio, scnito depois do h:wor s ido 
requci·ich pelo 81·. presidem te do conselho. 

o Sn. C.\.';DlDO DE o~rn:nu: - Nunca. foi 
esle o system:i. (Contestaç&'es.} · 

O Sn. Z .\M.t, np:i.nll:mdo o ap:i.I"te do nobre 
lcnrlc1· d:i m;uoria, dir-lbc-:i c1u.:i o :i.r;umento 
do nunca tor sido pedida pelo poder executivo 
G>1t:i. prorogatirn niio pódo prevalecer na época 
pre5Cnte. (lluitos c1poiados .) 

Niio s.:to <b oleição in<iirecta os :i.c tm1~s 1lcpn
t."\dos, (apoiados) não siio os depu\."1dos das 
chapas m .. 'l.n ipul:ulas lHllo gover1v1. como se 
dizfo. outr'orn., (apoiwlos) sito os reprosent~ntcs 
da vont:\C\e dos cicbdãos, (apo imlos ; murto 
licm) tê-.1 :i. sua autono:ni:i; s:to um podor inde
pendente e soberano a ':L 11e do1·e curvar-se o 
podeI" e:1:ecutivo, que oito e nr. bo.-; doutrin;1 p:ir
l:uuenta1· scui'io uum conuui~s;1o do poclt.:r logis
laLivo. (.1f1' itos aiJoiados ; muito bei;i.) 

O Sn. l\L\R'fDI Ftu;-;crsco : - Coiuo o nobr·e 
pr·esidcnta do couselho disso 1!rnis de Lima voz 
nesta casa. 

O Si:. ZüL\ diz que , nestes terinos, julgan
do-se legitimo r opreseutanle da n::t<;ão, .i ttlr,-an
do-se deputado coro todos os direitos e preL·o
gativas que este alt.o c,irgo ~ã à11uell~s que dello 
são investidos pelo povo, e que exige tamba:n 
a· presenç.a. do nobre presidente do conselho na 
ca.sa. (Jfuito bem; m uit:J bem .) 

Declara que só depois de ouyir de S. E::. 
as ra7.Ões ponderosas que o l.lll.pellem a vir 

· r a rorol!afü'J.. se -I"esolver:i o Ol'ador a 
dar- lhe ou não o seu voto, 11eg-undo lhe parecer 
mais convenieJJ.t• . 

Vot:í, por tanto, pelo requerimento de s.dia
incnto . (Jfu ito bem ! m.uíto bem !) 

O Si·. Ca.ndido de Oliveira 
en tende 1ue o seu distiucto :uni"'o não t em 
rndo o:\ oxigeucia que faz da p•esen~a do 
Sr. presidente do con$elho na cama.ra. 

E' fóra de duvida que pelo regil!lento e pelos 
pr ecedentes, na 2" discussão ó que se ins titue 
o debate amplo e elevado; a 1~ discussào versa 
simplesmente sobi·e a utilidade e consti tuciona
lido.de do projecto. 

Po.1·0. CJ.U0 vir aqui o ministro fazer a decla
~o.~.<lo d:i. utilidade e. ~ons~i~u.cionalidado do pro
Jecto quando est'\ e 1ntuit1va 1 Qu:i.ndo est:i na 
conscioncia. e espírito de cada deputado 'I 
(A.poiados e apa1·tcs.) Para que esso. asse~·e
ração que nasce dos factos e <U.s circumsl:l.ncias 
criticns cm que se :icha a camara ~ 

O norn cxercicio bate quasi ás portas, G é 
im(lossivc1 por maiores esforços que empregue 
o parl:.i.raP.nto tornaL·-se loi do p:i.iz no 1° do 
Jul ho o projecto de orç:imt:n to em discussão. 

Ach:i.-sc o. C..'lmara, por tanto, diante de um 
facto cuj:1s conse~uenei<lS todos podem apre
ci:.w ; ru<1s qnem irüpediria. a dictadur:1 ao go
l'erno s i a cam:1ra negasse a p rorogat iva? 

Assim. a utilidade d projecl:.o ê evidGn te , a 
sua constituciona.lid&de es l:i. demonstrada por 
23 proro:;a tivas que o parbmento tem votado 
desde 1843, em. que foi inic iado este systema . 
( il.pClrles.) 

Q\w.ulo :i p1·e~euç~ do pr esideute do couselho 
nada adiantaria, e o. disc11ssão hoje tem po r fün 
,ipenas pl'otella1• uma medida que ctuasi por :\~ 
clamação de,·ia ser votada . Tal e a força dls 
circumstllncias. 

Mas o nobr e deputado, um. dos mais distinctos 
IUembros desta C<lS.'1., a quem ligaui ao Or;1dor 
laços estL·eilos de sympathia o amizade, estl":i.
nhou que em um aparte fizesse ver que !IÃO 
devia. partir do governo a i niciativa . 

O nobre coUega, lido no nosso systema consti
tucional, sabe perfeitamente que a questão da. 
prorogativ:> diz respeito ao exercit:io de uma 
d:i.s 111ais importantes attribuições da camarn 
dos Srs. def' ubdos; logo con10 queria S. Ex. 
quo fosso um nrnm\Jro do poder <Jx.ecutivo que 
viesse traze!" assa prorogativa 1 ( IJi ~ersos 
apa1·tas.) 

Eiu tempo n enh um a p•orog-at ivn surgiu por 
proposta do governo (apartes) ; porque enc.~o 
er:i o 1ninistro 11ue se :i.presentava çomo depu
tado. (A.part~s .) 

:.lfas h(\j e a l)l'Opos t:\ ainda tem Ílll portancia, 
ainda roais c onsidcr:i.çào deve merecer desta 
:iugusto. cam:i.1·a, porque e a sua commissão 
ma~s impor tn.nte, que é de orçamento, que sob 
a pressão e urgencia dos aconlecimentos, re
claina da cam:ira a. medida formulada nos seus 
pro jectos. . 

É', pol'tanto, evidente, a necessidadQ desta 
discussão . (A.pa1·tes.) . 

Na opini!io do orador, todo o deb:i.te actu:i.l e 
um recurso )?rntelatorio (<tpoiddos e a_partes ; 
abra- se n d tscussio sobre :i iiroroga.tLVa, no
tem-se os inconvenientes della, mas. niiofa~.a-se 
com amenws e n1 s, aper arn ~ 

as·circumsta.nci.u, e talvez aut.orizar uma di-
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c ta.dur3. que não pód1~ est.ar nem no espirita do~ Q·le rnn irnport~ a :-t:im os ti. c-11 aquella p rl-
~ororno , nem nc da cama:."a.. j' tica inglez:\ ~jua~à-? a nrnteria vode ser ~csolvi<l:l-

\"otn., po r t.i.nto . contra o ~.db.mento. c.on_fo_rr!'l~ o ~i!p ~1·1~0 1~as rio ssii; prap1·1a~ leu,. f 
o !Sir. I.g-nacio l\In..rti.ns: _ 0 _ ( AJ..Ott1dos.) El~ n"\o ~otfr1:i 1! .:1 ~nglo:nant~. 

mc~1 .:io:toJr(! ami go. depuludo pela. minh~ pN- ! -o Sn. ZA.'MA :-Isto e CJ:n r) nobre presidente 
tincia, censur~u-me, .<l.:zcnio ,,uc eu ~uston- J dJ con:::e1ho. 
taYa.. que .,_ rni ciativ: de.~b medido. <l.cv1a. t ·O Sn.. . A:-.'TO~ !·) ?E Sr<;it;F.m .. -\ :-E por mai,-;. 
pa r tir d o ciOverno e nao dõl. :.ama:ra dos depu-1 <;_ue re::;peite a.s pratica~ d e u:ri governo t-'l::"la~ 
~d·?~ · . . m e nLur 11ue &e tem tornado ce lebre no rn unJo, 

::\ao e ex ll.cto is~o, o c.hamo a ~teer~ção clo e ~1 e rtlt:u~u tiue cm ln-'l~cri :1. do 3v;· en:o,j u~L;,i.
nQb~e <lcpub_9.o -pa ta o deb:i.te que .,;) d_eu mente c:~·l~ p=FO ;e r.1 as s uas pratic<'-.s es;i eciac~~ 
aqu_i.. em i 8r9 , tra.t:.\ndo-se desta questa.o. po."'!UB e ,1u11t.'.ur::onte C'.ü :n::i.~ e ria de governo 
( L..:) : que e.) lH'inci:i io r.h. rehtiviJa<le- :uais p r·eva-

0 ST"_ Mm•t i 1Jil1 0 Cm-,ipo_~ '.-A!i:sim, St·_ pr~- lecc . 
-'5i<lento, penso que esta resolução deYia partir AC.ml:a-rurJ mu:Lo que a honrJda opposiçfü'I 
do g ::rçerno . ~"Uli~~:- 'l" idord. D;:! ~u::-c.:.nTa ag1;n <l<J. ÜH.:• .. n·i~ d(> 

O S r _ Iga:aào ~lfartins : -1'r,..est~1 questao Sr. pre~i·l~11~~ d. J <.:urH>·~ltw qH~ elfo~ CulllliàLC-
a iniciativa /h3í'!c;io:-e c.i ".(tma;.-a., r1'-m <!.nran te todo o ~{)Dfi:' c m que elle. a qui 

O Sr. ~1I li.l't l nho Cc;;ipos : - Pe;--dJe-;;1c 17. a.pregoott-3. . _{ A.parti:'.~·. ) !);~c:aro fni.n·::'.3-me_n tt:! qu~ 
EX!- ; i e~:.~p~·egso o co ii. t ;~ari·o '~ ª c fnHt it~~ içf.o n e!: ta miteri;:i nio indago , ne:1: p reciso md.(lg'::tr 
.l9 i 1np~1·io, 1i~.çu1do d etet"Mir1a q 'rn v m·üi.iste- p a..r.a. r esolyer-mo , da o pinião d') Sr. p residente. 
n o da. (a::cn1Jc, ap;·c.s '9n tc z,'í"O[ns!a pa;·a o Ji"- cf() ~omAlho em tempos pass:i.d1ls. :\'P- st..'.l. 1\lH?8lã:o 

çamcnto . E esta rcsolu7a.') nfflJ é 0 ;1tra. cov~a, dP.i pMn.'.!a.tiv:l <1ue ein-ulve a rno.:xi~~1J. qu est1o 
seniZo ?rçar-iento . EsJC!. d a gra;ids qirn . .;~(io . de dict?.dura ao gover:10 legal pua o meu paiz 
l><J'Viatiiós s ~ ·· auxiliados pelos 1~ob1·c.s ,~,i ini.s - eu cecido M:"n.O repre-sentame d.a naç.:Io. s~gundo 
h~o.s que 11 0,~ daria.n-t as a:;::plicaç5!.?~ qM p3- n.s minha.e; cp i. n i õ~1~ indíridu;ies- E O!'i no brfl:.s 
d~ss ;;. 1;i9."l. ~Oa !'et\·:ldQl"'A!lõ , ]IH~ sempre ;·omnatcram a c•pi-

0 s~· . f g ;.1acio 11la•-ti r· .~ : - . .i fr.ici ati'..Ja é ni lo do !l ·:'.lbre p'E:'~~:ri enw do c.cnseiho rplanrlu 
J,; cm:-i. a f-,'l. m embro tles.l:t. c:a. s2, _l'p1cre.rili) n.zm•:). in,.·oc :1.1 -a 

O Sr. Jfartin ho Cac; ~JMS ~ - Per"d-dc-m1.: o para YO:é.r d.e mo<l.o (hvc rso '? 
me1t Hilbí·e a:mi,qo" c;.ija.s opi í~iiies ~ar~to ·A-{ire.ço QtHLnto .i cons·.; tucionalidade da medida, não 
me m--e.:·eccm., em ta ntos mmos de oppl)s;çü.o ~ zio:S..fr,-d r1u.-~ ~\ op0s içii·J r.~ns er~·arl.')1'!\ \"Cnh~ 
~ie~!a. casr_1. q~tc siiito vel--o d-:sviado do.s 7n/t c. s ~LCOl><?L'~:n-ii e com a opinião do nob1·e prc~idein te 
p>"'i.tci;:ios lobeY'aes o;ue. S'!»'~p"l"e o vé·pr{)/'1s3rJ:r. d·'.) ~ons. elio. peh> part~d1) conseirvador .~emp::-n 
Â p;·opo~:a f) (} 01-ç,p;1.cnto prut o. do pod~o,• 1],;J,,"(!- ~,'):":') bf.l tid:l.. o\{?i''!rri., ;pant:i â. llt.fl i1tad 1>. , ~1 e ~ta. 
cutit10 . e os y,ob1·~~ ·nii1iist;·os pelo m~mcs r 1:is alt.a i o f;:~~ t,o da prú xima t~rn1 i 11 11çõ:o rio 
derifror,, a.,$is.ti-I". e~e'"i',ie io , isto Q-, o;i: ella r e:;al:a de u rn facto in-

Agora ;>c~gunto cu qno:-.a. c~;t:i dçsyi;:i,do dos ~n nt.i~:::t.l.d(! , C(1nw pf•rlc ~o).r ni?c-~.rl.;i. l { h.pv1'.ado~ 
puros principios libera.e:; , 011 ou o uobre presi- e cpaY't e;;. ) 
dente do conselho'? Porlanto o a.ssumpt.o da 1;J, discussao põde 

Vê o nobre d eputa:io q ue no geu minis t·)tia- -ie!" v v.:: : .. ~ ·J soem i:hb:tte . ~ .4pu 1adô .~· . ) 
lisruJ.qucrend:, atirar sobte m i rn uma ceus~n. Si n ri re~en ~-::1. do hom <ldO p;-esidente d :- con~ 
ella. foi cs.hir justamen t ~ n(> Sr. pr~sidcntc d \1 selbo, f;;;:.mei de·~la i·ou o honra.do prGs::dQnt-? d~ 
con3elho. Foi i:!Õme n te p;i.r:i. e~-:.u e:.:plici:t ~ã'.> que ~am!\r:l. terá logJ,r n~ 2a. d iscus~ão , votem.og 
pe-di a pal3-Yra- (•1lu,.to bei•éo.) 3, fa. e qaando 1>e pa.s.s~:i.r á 2:i. co:np:i..rocer:i 

O 81.'". Antonio de Si<tueira:: ~.Ex. (.'1poia ... fos.) 
- Süll !i!i.~·n:itario Co projecto dA P"'Ol"iJ-:;o.tir :'l. ~\_ l1o!inlZla op ft0~~1,'·ão não po<le pôr ein J uvid& 
d.1) -:i:<;ameo.to ª '. por e~tr. t·~zU.o p edi fí p :dü_v:'ll : J. ::-ons· i~ ' t" io na.l i'i•d·:? dest;i rno;li id.i. nem :\. ~ma 
p ·x· .p1ant.o a m~n:1a. 3.s -:;1gn:'\.tura l"'en.'t ia 3. O)llliãi 1üiLfade. c::yr.: >i d-::monsl rei . ~ ;1.poirttf :n . ) 
do q<IC a iniciativa ·~ódo part;r da. ~ama~J. do3 ~\-i!:Or•l., vo!t~UdlH~W r,:n•_.1 ·J rüN1 ~Ilus trado 
Sra. dc r:utados. . :-11€-stl' ~, úputô"I~•> por S.'P~ulo , dfrei qu~ não C 

O S!>.. Ã:oi~I> . .\ tr: Fr1':~-:- 11:iru : --- 1;m1. r,.:)u~a f.. ~Jclo l f!Oio r.;11~ pl·est•.1 a e sL 1~ m~nisLerio que as· 
proposla. e a o utro.a. Í! 3 inicia. t i1':L s )Q'r:o .'.L prVr),Z\~.". i\·J. do {)r~::\me lltO. é CÇ.ffiO 

O ~n. A~'I'O:">J ,1 D.E StQt:"::::ll-l .. ~ : -R~firo~mc -~· m;: 1 :1~> ~,; d(> p :\ ·ttdo triwnph~n t ·.:: n.J.s u rm.$ . 
in.icla l iva. n.~ :.~prcscnbçno d :l prOj)'.':<St !\. S ' (·P ~t ~ O p--rrl:i'lO Jib{;!'d e o p·ü•tido C'Jíl5a:·

vaJo r -~Y·~ s(I :fo•: :d(• ;"J. 'Ill'J~~lí o d a p~orugn.ti ~·'l. 
O Sn . A \"fJRAD'>: Fri-.r~'FB .I. : - Om!A (i '1 11 :) Jo urr;.a::)ent0. E' t;u:i. quc~:iic• c f..~ ~lt t<<it~ão p.•11-

cstá isw na. co astituiç~o ~ tlc:i. e s .:1 p(Xi7 ·:omlxit~r ::r. proro.f".1 tiva qnc:n 
O ~ n.. F;u.:-;c iscJ Sonn.B :-To<lo~os l1fi2CO- ·1 uizG1· .m üstlfmr <l ~ i t:J a.;ii•J . ( .ipoi,ulGs .} 

dent(;s .sã.o peh cornmis~Jn. 

O Sn. A:x'!'!).N[Q Dn SrQur.mA '.-E' ~· ust,'l. :·11 ont-~ 
co ~-~.J represen ta. nlc da na··ã·J. e nest:~s pJ.:avra.s 
:refiro-me ao nol1r-e depu tJ.do p-3la Bahia, r~i.em
bro d-:! um pa"."~Íd0 victo:'iOSI) na3 tl l'I:~s ·~ P.m 
W.-).iorb. ncs i -L cu.5u. que c-u, entre a <liçt>tJm·a. 
t"erri orçam ento e o s-oye:-no d:J a. ctu:'1 ministeri..o 
Profiro mito com l'I'. pro:.-og-~th-a. d o orçarnc11to. 

Por'..unt». p-edi a p:t b.vr:1 Obl"'ig":i.dn peliiL cü·
cu mg tr.r.-~L<\ i'l .:? :1.c:rn ~· - 1:1ô íu.scripto nr; µ :<,1je(' tO 
<i e- p :·a:·o.zl liv~ cle ll:' Ç~Nemo .. ~ pan de:: ~aJ'fli- que 
;1S'ii ,:;11 1 ~ ~ CS' C ['>rúj':CtO t o :J.t.;&.U.JO a i ~lici :\tiva (i.<\ 
:-:i.1cdid·J. , p:)L':1no cnt<:- n'.li. tl uc , co :-110 rep1·e~ en 
tan le .:h T tc:ão e nr~mlJ:-o d1) p:i.. rtido c:n m.:ú11-
riai p :>dt:i. o:forcr;el - a LO ~·:).,.-?rno.em ba m ju~
tamente d ~1 Je,s-r.bla-:::l. c, (.lpo~a.:l o s . ) 
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OS;: . R1,J1mr.1.: ~:-; i'füXOl'O rc01•1cr <! a C:l.· 1 Desde ci.ue, po~ém, 1uc foi conccditla. n p:i-
ll\:l.l'a YOla o t)n·;11n·,uw,!tl<> <la <lisc ;.1~s l<.: . ! lay:·n, 0 011tando ameia umo. vc~ com o. condcs-

F.ii "i.'i''"O".-:id.1 o ro•i11c,.im•)uto t!c Qnco~·i·~- ccu.lenci'1. d• camara, vou us11r della, para. .• , 
mo 11Lo fri to [ldJ Sr. l{o.l1·i.;ucs Pcix(JLO. O Stl. E."c~"\GXOLLE TAux.w E ou·mos Srts. 

A rcquc1·imen to do Sr. ~fo.r tim Frnnci;co Fi- DE!'t:T:\~S :-\·,li discutil- sc1n o. presenç.:i do 
lho, l'CWl \" L:'l-;~, íJ u e liOUVOSSO VOla•;.'tQ llOIL!Íll~l s~ • lllllllStro de Cstro.ngcÍL'OS Y 
$Obro o 1·c11uerimonto do ;1cfüi.rnon to. O Sr •. A11r·ox;;o CELSO Juxiott : - Ora ! O;; no-

Pt·~corleudo-~o ti. rotaç:io a omiaal <lo rC< J lI~ri- lire3 depttte\dos 'l"P; aiad:: hn pouco ta:11to a.p ,e
ll!e1100, vot:-.:ll a favor os Srs.: Passos .Jlir,u!d:i. ;;o:i:·a111 a nutonouu:t e n rndcpcnJenc1:i. d:i. · ca
C:mtão, Cruz, )lac- Do,~·cll, Sik" i\laia, Gomes m:i..:·:i, para se o~~upar de todo e qualquer :is
cle Uc·~trn. ,\.nLonio Pinto, !hr:io ele Cailind6, su1nvto, sem m1d1e!1c1a <lo ministerio, j:i me 
Alr:u·o Caminha , T:rn.111inio, Carneiro da Cu- comoç~ti::_ !I l~tet·1•ompor, sol> pretexto de ci.ue 
nh:i., Tertuliano Heuri.-1ues, Ponclb, Pcrotti, :crn<b ª"º (l:Jde con11><'1-rccer um doo Srs. mi
fü::,:11 liar~os, Hc~nri 11uc ~farques, Souza Le:1o, nbtro.:; ! 
Ah1fo r,"lo. ConçalHs Fe1·reira, Geminhno , (IJ .''fr. rniui,;tl'o de csi;·a.ioeiros aatrn n o i·c· 
Cot?llto C.uupo~ , lhr:1o do liunhy, Araujo Pi. ciuto ~ occu1Ja a ma cudeirn.) 
11J,o, 1.:wrn, llar:io <la Viltn ela l!ar.rn, DLtquc-Es- · ;;; 1 r J 1 T . . . () ~a. •-l'~O:-~o A:L.~O fHl!Oll reara o S )'. Es-
L!'lto a c1 •:ci r:o, For1m11dcs de Olivci:..., 13elisa· çi·agnolle 1'ttioia~) :-~st.'i satisfeito 0 nobl'G 
L' lo •• \lfr,,Jo Clrn·es. Pcreil~t tl :c Sil r:i, Laceril:i. <loput.'l.do i 
\\'· : ~rrn o·I;, . \ udr:idc Fi,,"'ucir:<, Barão d:. Lco- · · s · l 

1 . \ eio, orn pr:tzcr , r. pres1• eltt•i, que o P•e-
Jl 1 ·1111:1, i'u1·c il':i Cab:·:il, Soar•0s, Josl! C:te~aniJ, semo c[(;b~i.te sub!'e negocios estr:u1geiros tem 
!"·:1 :,i: iu -'.l:ti·Lins~ Altncid:.>. ~\o!.?' LV.:!it•a., )lartiu1 · 1 l · · · 

v eon-cg-1.1 11 o ga v:101za.1· :i. op1niiio d:t camarn, da 
llra111·i<c., Fil:10 . :'.h1·ti111 Francisco . Clhot1 impret1sr1 e <lo pnulico, sascitando dcsus:Wo iu
C!utra. E~"r:1;;uolle 'l':\un:i.y, Üi\•0.1.1·;;0·, ltiba:;, te:·osse pe h1s nossas q11cstues internacionaes 
:\lacid, Fcli:slierlo e Olyiutiio jV:\ll:idrtú {47). :1fogadas, ele ordinm·io, c_ntt·c eutt·os assurnpto~ 

\'ut;uu i:r,nlrn, os S:·~.: .VL·i:i.no Plmc:itol, de somenos alcance e 1na!s ephemcrn vnlor. 
:H11:cid.1 OJi,·utrn, Salustiarw, Sinval, C"stcllo Ain:b bem, scullot•cs ! De\'ido, cruboro., a 
Hr:ur~o. H<1sson, Jl!ctou, .J. Pompeu, Roctri- •'· ; n,ns :111oru1aes cujo e!f -ito agiLador p:ir2ce 
;;1:c., .lmiia~-, J{atisbona, Amara Bczcn·•'• l\fo- f~liznieute arnort~·· iJo pclns ulti1uns notici:i.s. 6 
noel Gados, Souw C:1rvalho, Jos~ ~lurianno, u1u 11101'i111e11l0 sahw1r q1ic cump:c s JI' esti
.lo:111uim Tav:ir1's. GJ;;-s~O$ \'i,in11a. Sot•:i phic.o, 1111!ladL> e clirig-ido no r.,:t~ünho d~ paz, porque 
:\nton io de S ic1ucir:>, Spindob. Ribeiro r!e .Me- :. ·rn1a 1b 11et1u<in~ pohtic do p:uxõcs mornen
neze~. J,nu ron~o ele ,\lbuqacrquc, Theophilo, t ' ª ·.•se , espcitos indfriduae:i, que at.rophia as 
lh·a1lo Pimc11:d . B:ir:'to 1fa Estancia. Prisco p,\. encrl;i s do p•1iz, tr.izendo-:1s cünst111temente 
r'ii$11, So.1 ~é, J11\·c1,cio ,\l':c~, Espin·1b, Loc- enno1·elndas e1u ttma agitação improcl11i::tiv:i 0 
poldo Cunha. 13 ~ ze1•1•ri de llL~n~zc:;, i(mll'ig110& ''"zia- im eis gl'andes interes.~es ~olle;;tivos daa 
l'ci ·, olo_ C1d,1s "\lfons··, Liu1'.\ D11:1.rtc. Jo:1o n..'lcion:üidnde$ a. 11uc, como civilis idos. nos não 
Penido, Sil•i~nu Brandiio . :'.l1Jnt.ud.a1, \:ioir:l pDi emos "ctrnbir, e de cuj 1 harmonisaçào de
<lo únd:·:tilc, ,\ :l ons.~ Ccls:l .!unir>:". Abcbrdo 1!0 pend•) n. soh1ç5.o do grandioso prob! m:i. da. soli
Hrit?, Affons:i Penn:i, C:111dicb <lc Oíi1•cir:t, :lln- drtl'iecl,1de 1.mí,-ers:tl ! (.·lpofo,i r;s.) 
i·cir:i rlc !>::ri·os, Souz:t QLt··i:·oz Filho. G;:,ncroso Ainda bom ! B o~ali possam os cchos de~sc 
l\I :1riucs . • U·:cs de :ir:111jo, Silrn i\l:ifr.l , Pacl11a mwimento repercutir polo e::i: terior, aurahindo 
Flc111·1·. L()(•1Jol<l1> Bulhões;Goni;.'.\lrcs de Cnr- a :ittcni;ito sobre nós, pois si h:t um facto que 
v;1liio'c AYiÚ (50) . mai$ conl'r,rnja um cor:içiio pnt..iotico do <1110 

E' rcjciê:i.:lo o requc~i 1n<i :lt•) . 

C<lutimi:t :t :l 3 d i,:;cuss:lo cio. prorogo.<:~1o. 

!\ingwim t:l'.ll3 pedindo a p:tlan·n C CllC0 l'l'Url:\ 
:t clisén<s1o, riost1 :i votos ó approvn.do, f>~S· 
s:mtlo p:ir.i. a 2' discc1ssfo . 

Coulinú·.\ :t ·d!scus3:1o do or~.amcuto do rui
nistcl'io dos negocio> cstr'1.ug-eü·os . 

1 e•· " nosso futuro economico erriçado de ditfi
cnl:1111l~s , os n.oss'.ls go1·cr1io~ 110.vcgando entre 
escolhos, os nossos partidos constitacionaes a 
se deb:1terem nas sombt~\,,; de uma fatd a.na.r
chia de pri11cipios, ê reconhec~r o triste isol:J.
mcnto intornacion:•l cm <JUe vive1Ms, a indif
íe~cnça, seuil:i o desdem hostil com que somos 
trn:ndos pelos outro• po'ios, a ignorancia que 
l'ein;1 a nosso respeito, a ·ltd ponlo que, na 

O :-9;.•. _<\..:!You:;;o Cel . ..,o .Jru.:aior: pri:nci1·n >i:lfN!n do circumn:i.veg-ação q~c em
-Si é imn1Jrtnna se,,1prc :i minha presen~:t prehcndeu um uavio hr:ir.1leiro, q· :a.ndo, nos 
nesta 11·i1Ju;lf., St· . p~esi<lente, torn:i-so agora a:u -,los portos, costulll:ulos :t abrigarem :is es
i1\justiuc11.vci (_. :•io 11poiad.os), po~> de ~uo niio on:;drns d~s mais r e1notas e des~ncontrndas 
C>jlOt':l.Y<' <jllC Cl1tl':tSSO hOJG Cut <ltSCt:s:;itO O OT• redôOS, SC desclo\mJ.Yam :IS CÕres gloriosas d:i. 
~atuenLo do miuistc .. io de cst1·;ctureirO$ . 1h{ll111ula nacion:\l, a população t1corria cspan-

lufehzmente :1. C:l. 111'.l.l'o\, ()UO SI) liOVl:l OCCllpOi' :::da r :ir(I veJ- :i.s, indag;in~O CUl'!O~:l. de que 
eo111 :t p~orog:u;:í<> do or-.:'1!1euto da fazenda, 1ha ~r stanLe. de '1110 ::into incogm~ '10 globo, 
;j:t>t: lu o .tempo co111 assu111plo5 c~t ,·an!tos 30 de- snrJ11•11 aquelb. 1J:1nde1r:i.que parecia a_canh:ula 
\.J;i.\e. -:.om ,1ncst.iu nc•1h1s do crdem. trncn.lo-me \ 0 e~tr:inhn. ent1·c o desfrald:~ i.·1 e11to tnumphal 
"'' n~pi1·ito a rat~Od::t(i'o 1b1iudL~ c.oleb·~ cido.de . rios p:wilhõe., ,]o rosto do wnndo ! ( Muito bem; 
a uli~« e 111 .. u.~ i!,) -e ir.•l :l\·a rfo plli)o.:;Gphi:i. me- i 11rni11i /J~m. ) . . _ 
l:Lp!iyeica, '•pt:iml" o~ !niwig-os j;i lhe bntiam 1 . :~incfo. bem : que ~:l d1:::pos1çao actual doses
:is port:i.s . ! pir!tos J:l 'll'll se prooccup:t!'em :los :.1ssumptos de 
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uma pasta q1w, em tod:' parte, r0._clam~. a pr~ma
zi:t uas discussões de 11::iportanc1a, e (1ue. rnfo
E<:i:snte. entro nós, n:io obstante os gTa.ndes 
talentos que " tem solmtçndo, pequeno füpaço 
tclll mcrecido no terreno pl\.~lumcntar,-se po
dem colher profícuos resultados. qual, sobre 
todos, o de nos fixar a attençfo svbre oi;ses dous 
poyos ~;clives que ~e <>gitam ao sul da uoss:i p3.
trin. contrl\. os quaes es.iste tci.nta prel'c nção 
injusta e k~nta irnorancia perniciosa, q:1e 
ctw1pr•; debcll:tr, que urge esclllrecer. (A.pow
dos: -'lftiito bem.) 

Refir0-me is republicas do Prata, com as 
quacs não nmntomos unicamente o conlada 
casual de linhas limitrnphes, 111as o de intcres
~es Mmmnns de alta valia, porquanto :L ellas 
como a nós, cumpre attrnhir emigração, povoar 
Vt\St:ts zonas deset·tas e u\Jerrimas, explorar os 
ampios recursos da natureza cxu!Jcr:\ntc e 
virgem, fomentar as indl.l.;t1·i:i.s cmbryon:il'ias, 
desen\'Olver a iniciatin. das emprezas, propagar 
a instrucção publica, espalhar as e>tradas de 
forro, resolver, em um:i. p:1hn·a. os mnltiplos e 
complfoac!os problem:i.s com que lutam todas :Ls 
nações nascentes, de credit, m:i.1 firmado, de 
constituição ainda indefinida, oscillantes entre 
as aspirações do progre>.~o e as indocisües ne
cessarüis da inexperiencb. ( _4.poir.1dos. 1)I1tito 
bem.) 

O SR. EsCtUG:\OLL:E T,u;~aY:-Si Y. Ex. quer 
tudo isso, ajnde a derrubar o ministe~io (riso) ; 
curnet:e por o.hi. 

0 SH. AFFOXSO CELSO Juxron : - Qlle mau 
se.,tro o de algtrns nobres <lc;:iutados, Sr, pre
siclcnte ! ::-.Ial priuciJ?ia uiu orador a se despren
de1' do convêncionalismo b:rnal em que ra;;teja
mos iinproducliYameate, e a "'º elernr, na !lle
d[d~. das suas forças, ao terreno mais noor9 dos 
p1·incip!os. \·em logo apartes, corno o qu" 
:1caba de ser dado, ch:unal-o para baixo, p"-1'" 
a triste realidade de todos os (\ias! ... (Jlt!ito 
bem; muito bem.) 

ALGu:>:s Sus. DEPGTADDs: - Perfeitamente! 

O SR. AJ?FOx>o CELSO Juxrnn:- E' por isso 
que não :mdamas para dbnte, porque o mau 
espírito ... 

O SR. E,;cnA.Gc;oLr.E T,1,uxA' d:i um aparte. 

O Su. AFFO:\'º CF:Lso .Tu~roit: - Perdão; 
m:i.~ e V. E:i::. quem YiYe constantemente a pro
curn.r phraccs do effcito. :i iiiti:irromper ..• 

ALGUXS SRs. DEPUTADOS : - V:LÍ J!ll!Íto \Jem; 
continue. 

O SR. J. Pi;::-:rno : - N"O:o se trata do taman
duâ de Santt Catharin:t ; por isso ni\o a.g·rada. 
(Hilarirlade ptolongacla. Ha oietros a1im·tcs .) 

O Sn. An·o::-:so Pm;x.\ (ministra dco gna;·a): 
-\'. E:s;. e_sti prestando :um gr:i.ndc serYiço ao 
pa1z; continuo. (Crit~am-s~ ~·arios apa:·te.s.) 

O SR.. PR!".SlDEXTJ:: : - Attenção ! 
O SR. AFFoxso Czi.so Ju:-non.: - Est:i liqui

dado o incide nte. 
Refe~ia-~~ eu, antes d~ ser desvia.do daqnellc 

~urso de .1de:i-s p~lo d1stli1cto dep.,t.c<lo por 
::>a;ita Cati•ar1na, :cs _republic:cs rlo Prata, elil 
CUJas florescente~ capitaes acabo de estar, tendo 

ido rrndir ao sen clima benefico um lenitivo 
par:i os pailecirnenle>s da p1·eca,.ia sflude, e trago 
de l:i, alêm de um:i. proftrnda gratidão polo 
modo i mme recidamente honroso com que fui 
recebido pelos pro-homens de todos os pac·tidos, 
alé1n U<l um'~ sincera ''dmimção pefa disi)osi
ção progressiva e fructuosa, - qno em \udo 
1u;.nifostam,- a convicção de que os nossos in
teresse.~ eni n«d<t se choc~im. de que os nossos 
<lestinos, louge de :mta~·ouicos, têtn'lssignaladas 
Linhas r:u·allelas d<J rlosenvolvi111ento rociproco 
e independente. sendo que a u1üc,L poli~ica 
que a razilo ac"omelha sej<t a<loptada é a que 
tenda a co n frate rn iznç,fo o á "l!iança para 9.s 
conquist.~s da paz. (-4po1'.ados ; •imito bem; 
muito bem.) 

Falb-se em preYenções, em odios inna.tos 
contra nós ••• 

Ha t!'Cs mczes, chegou a Bneuos-Ayl'es um 
distincto official da marinha brnzileira, decidido 
a lomai· tlosfo1·ço de tllíl otlicill.l nrgentino que o 
otfonder~ gra\·enrnute em uina delicada questão 
de molindi·e pessoal. 

i.'fonci< alli hoxi:t estado, nr:lo contam um 
unico amigo, nem sombra de protecção; mas, 
forte ela consciencia do .~eu direito, ancioso de 
vingai· a su:;. dig-nid:c<le ultrajad:i., na sublime 
loucura da honi·"· e~bofeteü o cont1·at·io no 
ponto mais publicá d;t capital, bate-se com e1le, 
e co mo :;óe aeon\ece1· nesses rec ontros funes
los, a 'l ue a ci vilisaçio I>iio pôde ainda proYer 
de remedia ou de aubstitntivo, e nos quaes se 
confia a missão da justiça i cegueira brutal de 
111ua b:.la, cahiu traspassado de um ferimento 
mort:i.l. 

Pois bem! dirnlgado o facto pela imprensa, 
que se occupou delle larsamente, foi tamanha 
a indig-nação contra o argenlino,que elle se Yiu 
!lbrigado a fugfr, em(1uanto pesso:1s distinctas 
dis~lllaYam->e a honra de recolher e trat •r o fe
rido urazileiro, a cuja cabeceira yi militares 
graduados, moços das m;\is proeminentes fami
lias, individllas de todas as clas;,es, que se re
ves;tnr.m corno enfermei!-os. i.nc:rnçaveis nas 
Yigilias. solicitos, atfocluosos, soffregos de co
nhecerem e presta1·em algum se:'\'Íço ao brioso 
m~nce!.>o,do qual falbvam, a exalç:ir-lhe abra
vttra, com o callido cnthusiasmo bespanhol, 
d:<ndo p:mi.bells :w Brazil poi- possuil' um li.lho 
como aquclla. 

P rev~nções e od ias inna tos. . . mu s na bell:t 
fe3 t:i. do tni.balho do que lhes cabe, na America 
do Snl, a iniciativa e ~L gloria, no comício con
fraternizador da indJStria americana que le
vara m a ell'eito,ã custa de heroicos esforços, na 
exposição continental,-o pavilhão ';.razileiro 
constitllia o fóeo d:1 attenção publicll. ; dos seus 
productos occupaya-se a impl'ensc\ com sympa
th ia '1ccentuada, sendo ou vidas nas sessões do 
congresso pedagogico, com respeitosa deferen
cia, as pahwras du nosso delegado, para o qual, 
desde começo se reservara um ele1'ado e hon
roso loga1· na direcção i;los tra©n.lhos. 

Prevenções innatas não as vi, e existem la 
tanto qllanto ar1ui, e si alguma cousa. ha, é 
!tpen:i.s ce~t:> dMcon1hnça natural, filha da dif
forcnç:i. de liOg"UiLS, <lfl ma ÍUterprct;u;ãO de al
g'!lmàS tradições historicas mas essa mesmo 
só dominante eutre demagogos - que grassam 
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por toda:.> parte, combatidas pelos homen$ J>iios cxerciLo que clles tratam de, aul;'lllentar aind~, 
que C~lllpr~hendCJm qu:>n_Lo uma i;uet·t·a., enl- . conservand ,-o s~mprê em pe de guerra, como â. 
b-Or~ n~totwsa, _ desorgamza :i.s Jiuanças, esgota 1 e~p~eitr. de nma eventualidade pa1•a ngü-. 
-a. 'iltahdade, j)o.e ~~traves ao progresso, ciue ~ Grande exerci«> ! NuJlçtl. ningaem, no en!.re
dc11mnda t;anqutlliú:ide; descanfiai1ça '!ºe des- ! tanto, lhe pooe assignalar exactamente a~ fol'
ii.pp:irecera de;de qu_: nos c~nlieçamos mellior, · çao e os l'ecursos, na~ apontat• :is escalas 
q1::.e as nossas 111t~nçoesy-.c1úcas ~e aceaiituem, em que ue fo1· .. 1amm os seu~ ~1-,i.ndes wene~ 
a. qnal~ pode ser facLlmente convertid~ l'.!l. rMs. Llmita.m-t10 :i.s i•llirwaçõeo "a boatos v~g-os, 
e:uulaçao, tiuc n~a povoa •. como no~ 111d1- em .c'1.;a circufação parece qae a.pra.z-se 0 
nduos, e~c:_t:J., av1gor~. tecuuda. .as fo•·ç:i.s genta castelhatto. <:onvindo aos seus interessei!>, 
e ~a apt1d~cs. ( Apozados. Mui to bem.! . po1·ventur;.1, que. ae propale a existenci!i de 
muito bem.) ~ l:~a f·írÇll 4tt~ não r•àdern pos~uír, mas de 

U~I ~R DEPUTADO: -Qnem foi que falloa .\ CUJC, · .• '.'. ' . ·~[O tira.U1 vangloria. pa1•a O ::nuor • 
em preveJJr_:ües innatas ? t proprio n;•.~io:1al. _Mesmo, porém, (i'lfl es~e 

. . . • . • . g"!'<i!l<le exercito ex1st 8Se, não ha1·ei·in motil'o 0 SR. AF.!'Ol>SO CELSO Ju:sron ·. - ~oi um dos para estranb.eza e muito iaenos para receio· de 
rnai~ e!o~uentes deputados da mrno~ia, o no~''.ª noesa l?:\rte, ,piando $:coemo$ que 50 k<tt.i de 
T1'p1 esen\ante ~o RID de .lane~ro, CUJ;s 110\a\e2s u:u pa1z em '{UC const;1ntes dissencões íntes
rec~,rs~$ de. tr1b1'.na. e ad1n1r:1'·el il~'.~strnçao tinas ameaçam a ~agim\ri,;a i;rnblicá, exig;indo 
nnu.o J e~perLo, mas <(llEr nesse ponto ll~O posso : a mamitenção de for.;a armad:i. p~ra contel-us, 
aco'.up<tll )ª'"·· ; acre~condo 'l"e ha ainrla nelle ,·astas i·egiúes 

Gw .. \'(J't. :- Mas ;i. ta! deaconfiauç·J. ~ \ US$al~arhis por h:H'd"~ de indios seh·ag-ens, cicte 
fl Su. AFFONSO CEr.sn .Jumo:i:- Provêm a ; tratam de ropelhr coai as armBs. 

desconfiança alludid'' em ;;ncnde parle da falta ' O SR. A:>mt.\Of: F1Gl'~IRA :-N'iiio ha temor; 
de l'elaçües entro os tres povos, poi• e fat~to não. 
la1nl)JJ La\'el "\ue dos h~"zdcíl'os. c11Lt·e os <jU<IBS ~ o St~ .• \..Frn1'so Ci:L•O Jc;o;to;\ : _ Onvi aqui 
au11ndam individuas O .fà.milia.s <;lle lêw petCOl"'.' : hontem, ' IU'ó " ' l""l'l'hS p!Ü.\\'lºaS ll'anr>tÜlli
nào todos os recantos da '·.eH1a EuN1~a. e ate '•~rloi·.,~ do uobi•e ,,Jini~~i·o de estr<mgeiro • .' eram 
mesmo yon~os remoto>< da .As_1"' e da ,~fr1~a. le- um sy .. pt<Hlt'1. de pec·i•>,1, 
vado~ Lno so~1eute d:i cur1o'!di•:lo cp1cnr1"L<L ~o ; CarnJll'O, po:·t:wto'. ,7,,, ([c·;~i· de patrioti>:uo, 
t11io·c•t~ e uao )'al'O tia~ sugg%l<!es de uma va1- ; e•cl~reccnrlo "opinião <l~ cam1tra a C$>'1 res

rlH.-IC ~1.c:1.nha1lt1. 1 de JH~~, .. :. fHJJt:1s1as <le ?on•_ t?m, 1 p1Jito. ( .. A miados.) 
r:ir.c.1.s :-:;.lo 11s que se tetn :JJalnnçado a 11' rrsrtar• ~ ... / 

dons j):•hes t[o riro:;i:,, 1~, t:ío :ittrahentes pela i O ~li. RoDJ1.l(>U.Es PinxoTo :-Presb Ull< ro
co .. :·ec·\'ºt' ont·op•,n ,\e S'W3 C-Jlhtracçiíeg. e em : levanto oe~v1ço. 
cu_:;.s insõit1uçõcs, Clll c11jos lwbit 1s, Cill cujas : o SR .. \FT'0XS0 c~~LSO .fo:'\r@. :-Esse :mna
agit'l~iie~ h;1 muil.o que e~lur\"r e qne "\>render; i mento n~~ lGt«dor não ,.xbtc, ~o fa.~l'J ~ :iuc 11a 
os qu>Les ,;e ligam a nós pela ide11Li<bde de cir- j mcn<"::1g-eu.1 ~0JJ1 •1ne o presitlen\e, genetal 
cun.st,rnci~" e c~ndiç~es soc i~.e~. pelo e11trehç.i- i Juli , Rocca, nc~h:i de :tbr~t· o conz-i;cs~o, ., da. 
monto ~~ ll·outcl\·a~, peh~ <hlhcu(d,ule~ iuesmo \ q1tttl feio hon:·,,~~ 01Jsoql110 de en\'rn.r-mc um 
com que arc<tm todos, rnas. sob1·e,udo, porque 1 e:retupl:u, o.a P'l''º 'Jlle almnd,im dados de 
sobr<: e!les, como soln·c nós, rntifa o lirre ~ul ( e•l.ati,,tic,, Mbt'e todo, oo as>ttlllptos, <11ill "S ha. 
ame'!"icanD. (ilf 11íta iícm. ! ;iwüo fiem. ! ) \ ab.,.,1lilt•une11te uo artig-<a 1·efe1·ente à rn~rinhn 

Olhemos p>mi. o sul, UHl.s Colll o olh(l.l' franco j e M «>.orcit· 1. i·ôcbrn~udo-sc do cOL'Pº le~is
du ambade ineinuante e não com os olhos .

1 
biim rns<1ic1Ha para l ~ ;·:\nuil-• 1;, pois nch:<ru-se 

V%gos da e11pNit.;:\ timor;\t.o, e sugpeitoaa; (or- pendentoo de ~er.oluc.;>io O> projectos so!Jro 1·ccru· 
rrwmos todos a ct·:i.zad:i da pn, em. que não t!'.mento, º"t"nir,.i~lí:· de 001·p s. acces,os. oo
sejam ~ó"~ governo~, pt;]o~ incfficazes recurcos di1,l'o penal ,,-,i)itou·"' •!a a,.m.,.th, org:i.nizaçãü e 
diplomaticos. que se a!Jracem, ma~ o~ dous compelencia ·:os triiiun lCS militat·es e do res
po\•os. trocando jornaes, produc~.ões li t tera1·í~. pectiv' prace<"o em ambas a~ jnri8clicções, efa
e~criplo$ publicoa o particulates; triüe a im- maudr>-<le aind~ contra a ~llcench do mn :i:•r
prensade tornar conhecidos aq_ui os homen~ emi- que < , ar::enal suffi.·iente o participan<lo-~e 
nentes de lâ, evice-vorca, regie:trando, comruen- qne nito ''e :icha até agora instaJbd:i. a divisão 
tando as sua~ opiniües,oa seusdiccnrsoa. os seus dos torpedos, e qne se const~ue uma. fakic~ de 
livras, ea1'ullareruos pel·a.nte o conceito do rulln· l,iOhora. . 
do. e todas as questões pendentes ce rooolverão Seria e~tn, Bcaso, a linguagem de que 
coro honra G facilidade, podendo as gerações fu- UE!'l.riam elles, ti.a P"ornptos (lm apregoar~m os 
tura~ adopt.:i.r o emblem(l. da actua.l bt>ndcü-a ar- melhoramentos, si, na re;i.lid:ide, os possuíssem 
gentinn, onde, sol> nm bnret<g phrygio. symlmlo no e~ercito e na.arm:ida ~ (.Mtlilo bem; mu'ito 
da liberdade, ha duas mãos robustas que se bem.) 
apertam fratel'n:tlroente. (Muito bem! mu,fo Não l 
7!em ! Cru~1tm-se "Oaríos apa.>'tes.) Nada temos a receiar, q1l1Luto a este ponto, 

Dizem cassandras palitiras dP.ssa eacoh pas- -pois outros de mais imp~rt:i.n.cia devem des
~imists. que, sem attende~ át condições 0 aos pe~tar o ll•:nso ex.:i.rue e esnmultll' o nosso pun-
meins, cande01na a priori a tudo e a todos, que dono• n:i.c1ona!. . 
uma das provoo ~e que e;"tist~ contra nó.s, animo- ~cim, po; ex,emplo, cons~ da mensagem al
sidade da Repu'blica Argentina. e, de que no~ de- luclid.i,_ qu0 e la uIDo. yr.ecio~a synthese do~ 
vemos temer desaes vizinhos, e$tá 110 seu grande relator1os_ de todo$ os mm1slenos, um resumo 

v. r.-26 
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do mo1·im~nto economico, politico, 3dminis-1 Accrcscc que as dez estrad:i.s de ferl'O d:i. re
trcitiYo, ,ocinl no pe1·ioclo tr;u1scorrido, con<ta public~ vão c:n pe:foito dGscn\"ohimcuto, so~ 
dc~S"- incns;1gem, 'l uc <lur:Hl te o anno p;·,";"do, l.>t·a~alnndo a que de1·e 01n b1•oye t1•:i,nspor a rc
s~1n o minimo rsfor~o por p:i.rt·i do gm·crn~. gi>to andina; qna con;;trnem-se pontes, fo?.ern
c:p0JUJ.ne3mont", ··ntr;u•:uu nos pol'tos d:>. re- se obi':lS hydr;llllic'1.s, tl':i.oalhos de s~lubrid,.<lo; 
pn\Jliq 32.SP emigl":inh•, a,;ric!1ltorcs riti::.,-i que o <'orre;o nugmcnt:i. cm pi·oporções c~los
l•Jdos. munidos j,t de ~.lgnns ~ 'cur.,o~. CJ''º se s~cs. Assim, a,,1 0a.sso <1un em 1SSO tl'Oca.r:1m-se 
inst:dl:11•am logo, s~m a. nocir~. <le!llO:':t nns com a Etts1pa 2· .. ;00.000 cartes ou ol~jectos de 
c:ipit"~ ·;, 1J.U:1Jero n[1ncll~ que rc·,rnbrn mtlito cot•t•cspond :nci:i. cm 1881 subiu o mol'imento::. 
clir,,inut:J e qnc pt•ocat\t!I\ augmcntar, offc1·~- 3.570.01)0, ~l'·~scc:•do. pois, de 1.180.0üu. sendo 
ccndo \'i1nt".tg-cn ... ~os ezuig"I"~uHes a c..;t~d..>cfo- qnc no inlcrior o ;\ug"111cntq fi1i. det 4.G .!Q.000 
c cno!o na Euc·op:t nin:i. prop:i.g-and3 actim e carbs, pois de S.7,lü.000 cm 18S1, passrma 
Íl!Lellkci:lc. U.285.0JO em t::l~2. 

O ,::.1: ·\::on.~DE F:ai;i,mA: _ Qu31it02 s:i.- O mesrno :1cc1·cssia10 deu-se com o telcgra-
hi!:ll"l '·i · · ' ' · p ho, que e~ccdcit on1 1~).02_? 1l<;sp:who~ o :i.nno 

0 :".:\. o\!"rn:-;90 Cr:1.~o Jr::-;1or. : - Não tenho 
~qui o.; docmnenlo• offici:tes. 

O S.t",.. Axon.-·~o;; F°IG~TEHL:\.:- QnJ.si o.s. rne~
mos. 

O Srt. ,\FFo~so CEI.~o Jv:-;zon:- Est.i V. Ex. 
.:omplcit~mente eng:rn:ido. 

Si n1- ~ e;~ ti.yesa uiunido pa.I·a o deb~tc <los 
d:i<1os •.! t::i.tistico• qnc p,,ono, mostr<wia (11ie :i. 
i·~nni~·~~çfio p .ra a l\epubli·~::i. Argcutin:• ten<le 
o. cr'~~CCl" <:011:-;jdoraY ·Luent.c. si boa\ que d()
r..~!'e:se.+}~s;~ nrn puuco dui-ante o .a.nno pas~:i.do. 

O :Sr .. "\1.~111tDA i'<oill:;)':r:u: - !.faa a qt1e a!
trilJc;e V. Ei.:. o factrl '! 

il Su. Ar-rox•o CKLso Ju:; 'on : - A causas 
co,,1ple~:1s que descu·;olverei opporLrnamente. 

(Ha a~<tros apartes). 

o "~·· A;'t'():<;QO c~L"º Jo~lOll:-Voltando J. 
mca.-;agem <lo pc·caideute, consl.'i mais qtte ~s 
oilo culonio.s do e.i.ado, coru a s:.ia ;;opubç:io 
d~ 0,%1) ala1::i.•, cultivando 320,388 hect,'ore~ de 
LCt'r:.c, viio cm plena urospel'id:ulc, con1.an<lo a 
pl'OÜn.cia de S:1nta l'tí 50 coloni:l.11 11a.rt.iculares, 
com 54,879 h;;.oit.mte~. 

O presidente rie'!Creve eloquentemente o e~ 
pectaculo ql.le se lhe deparou rim dom"n'!o. n:• 
ci,hcdc <lo Pat,,.n:i.. 1 commo~f\o irnmen"Ü <Jtte 
sentiu vendo dcmlar cm t\ma rua de 50 H1etros 
de b1·;;0 e :i.lgutua• Iegu;10 rle extensiiío, cente
nares de colon·• e1iropeus, jã com o~ cost111nes 
argcntinus. a fall,.l'!Hn a 1i ll/OUll du pí>iz, sadio&, 
contentes. l'OUU~toa; Jr•o. r"tcncÍOIKl•obrei~os do 
futnro glori()41} fa sua noya patri& ! 

Consta ainda q t1e a agricultm·a s& de~envol
vc p0dcros:i.mente, jtl ri·calizando <1uaú com a 
j11rJustria p:i.~toril, pois a reparfi~.<o res-pectiva, 
ccnti·o activi,,.jmo de propag,.,,nd:i, reune t-xlas 
a~ informaçõe>, distrii>ue !ern&nte.,rooige e es
palha. profusamente tr:i.tados theorico-pra.tico9 
do ensino facil para o agricuhor, sendo que 
cm Santia~o e Tucuman é tal o enthuaia5alo 
pelo plantio da cann:> de nssuc;i.~ que em pau· 
cos annos se supprirâ delle toda a republica; 
que clll C•.iyo cultirn-se a vinha, :IO paS$0 que 
em Buenos Ayres, Santa. Fé, Entre Rios, Cor
dobn estendam-se campinas immens:.cs de milho; 
que d:i. duas yezes ao anno, linho, trigo e ce
vada, emqnanto no Chaco j:\ ~e pl:tnta café a 
h:. ahi 18 estab~lecimentos para cortar madei
ras, disseminados por uma extensão de i50 
1eguas. 

antcccdcnt\.>. colll uid·J 1.001 kilo1not1·os ele fios 
q uc se l·1·c:;) :1 Ul!ta e ~t<,·nsifo de 1-l..627 kilo
metros. 

E' d~ not:l.,. rp1c, exigindo col'reio e lc1egm
phos dcsp0z:1s Cllot'!u~~ de cu~tcio e srn;tentaç:1o 
em P"izc:; ll<W·lS, iu Repul>li~:t Argentina " 
i·~ccita nii:o s0 coLoc o. dcspuz:i., como é fonte de 
l\\Cl'O. 

O Su. A:-<DRADE Ftt•tJEllU :-Isto ó defeito de 
organiz:~çãri, püt'q tHl os concios não são meios 
de ganhai·. 

O Srt. An·o~so Cv:LSO Ju:-:rr:m: - E muito 
menos d2 per .. !e1·; e si oilo ~:'io instrumentos do 
:;anhiior, <1u:rndo <!'allh:nn, ú 'lue tem bo:• adrni· 
nistraç5o. 

Ajunte-.>e !1 t>1<lo isso, senhores, riue o p1·0-
greS$O cconc:-:.iico & e-i.pa.nla.':io •.. 

o~ SRS· A:st>r.ADE FrGl:El!l.A E SO.U'.l'S:- Não 
apoiado. 

O Sir. AF1:0:-;~o Cll:r.•o .!uxrorr:- .•• ajunte-se 
que a renda ;·ai e•1·: '1.ugmento; que o comruP.rcio 
intern:teional c~escon de 15 •/o sobl'c o do :inno 
ant· .. ~1·iL1r ; qrn~ cntra~·~trn no podo ele Buf)Il');s
Ayre~ 11.681 n.vio~. servindon. u1n mo1i1nento 
de 2,579.371toneL.dasde pro<luctoada c~portação 
e imp:1rtaç:10; ,1ue, crubora toaham deficit 
os orçamentos,o c:imbio cstã scmpt·e no par: qae 
tra.i«rn scriarncntt) de co1wertar:i. diyid:c e dimi
nu:r os dil·eito> d" cxport.::-..ç.ão ; que caria. dia 
•• forrn'1.m novos bancos com capitaes estt·an
geiro~, sem CJllC, entretanto, os amc~ce "'crise 
do trabalho quo ameaça o nosso porvir eco1rn
iuico e entào, com r:i.ziio, se excitara 3. susce
p ti bilid:i.de nacionn.l (:1poiados.) 

Ma$ o ponto ein rpe deve subir o alarma e no 
que diz rcspeitu :í. inslrn~ção publica ; a p:trte 
os centi·os de w!uc:i.ç-lio que a n:i.ciío custe~ di
rectn.mente ha actualmento 1.341 escolas scr
vid.is por 2.210 profossores, frequcntc.d3.s por 
i00.000 cr anças de ambos os sexos. 

Na Republica Or!enful <lo Urus-uay, ent1i'.o, 
o movimento da instrucçilo publica. á assom
broso, jâ pela frequencia das escolas, já 
pelo emprego de methodos cornpletu.menle 
noYos,em que os processos modernos de lição de 
objectos, de 011sino simultaneo, são empregados 
com o mais felii: i·esultado. (Ha varios apartes.) 

Sinto não ter trazido grande côpia de docu
mentos, de programmas, de estatisticns, com 
que me honr~ra.m distinctos pedagogos da re
publica, para demonstrar .estas proposições. 

um espec taculo que encanta, que s·ur7'"" 
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p~eheo.de o estr.i.ngeiro, ver naquelks bellas 
escol:i.s pequenas crianças, seni. appa.~·enle des

. envoMmento, já. possaidora.s de utillissimas 
no~Õe3 t1i.le :1s torn:i.rão aptas e fortes para. a 
grande lucto. d:i. vida. 

Um outre facto que qu:i.Jifico de as.sombroso 
é a agi tação d~ impreD.Sa (Apoiados.) Ha, creio 
que :-l5 jorn:i.es dia.rios em Bu;inos Ayres e 32 
cm Mor.tevidéu, que discutem as r1uestões c om 
sisude7. e efova.ção, (Apoiados ; nao apoiados ; 
apar tes) !~atando dos inter~sses efo,·ados do 
paiz, sem o espírito de polemlca inconveniente, 
sem ~ p1·eoccupa.çii.0 do escamblo quo caracte-

« Qu.:il :i futura norma. do proceder do B~aiil 
110 Rio da P ra.ta. ~ )) responderei : A unica po-

. l itica. a seguir-se é a da boll. amizade que, bem 
tmtendida, não e'.l;.;lue a enc1·gm nas 1·ecb
maçlles, o respeito mutuo is convenienci:i.s, a. 
satisfação !l.Os recl11mos, a sah•agua.rda do~ fa
_teresses. (Apoiados.) 

Propague mos todos essa politica, senhores, 
pois, do cont rario sel'l tr iste. será. l :i.men;;a,·el. 
ser:l. vergonhoso parante li. ch ili$nção, que no 
fim do um seculo e111 Cf. ue a sciencia, o. a t' te, a 
industria, o commercio, tod11s as rno.11ifesu1~ües 
da acti 1·id:i.dc o do pcinsamonto, trat:im d;, aoavar 
com o.s frontcirLLs moraes, p«ra coaCr:<terniiar 
os povos,-ncís. úS t'epresent~ntcs do futuro. os 
fil hos d:i. ,\moric::i que, mais novos, ca.rre!!"lmos 
com a responsabilid:id'l do progresso , dep,iis 
de .i:l brennos iirwado umJ. triplice 11.lliança 
para de1Jella1· uin ty L·~ano, nos rn0stre i"i1os 
agora i ncapazcs de formar mn:i. outra alliança 
me.is aolid:t, mais elevaol:i., mais no!J_.e, wnis 
moderna, c1 ual a de, unidos. externii1rnr a 
ig-not·.lncia, c.onsl"uindo o lid :v tdiíiciv de 
paz, do tr;\balho e d" libe rdr.:l:: : ! \ .'1poiad.os, 
1i111ito lJc;n ; m1, i10 ~em. O o:•m/.u ;· e (c licitado 
pelos S~·s. ministros e vo;· 1;;,1!itos S;·s. dep'
tllllos .) 

riza pru:te do nosso jornalismo. · 
Aind.i. ha pouco a celehro carro do um cios 

,nossos = is cons pícuos esta.e.li stas sobre o terri
torio de :Missões, foi lã amplaruente commen ta
dn., mas •empro com crilerio nota\'el, niio obs
tanto ce1·t.o c~lor i10.tura l, nil.o se vendo nella 
uma. provoc·1 çiio d irecta., porém-como direi eu~ 
a avidez de um homer.i illustro de sor discutido, 
de ap:dxon ' r a opinião ~m rod 1 d' si. 

NiiD entro e rn out ros · ssumptos imporL:rntes, 
Sr. p residente, porque, como jô. diss ·,não es
p~r 1v.i fo.ll~r hoj ·,nem vim muni.Lo dos nece •
~'.irios do,•umentos ; m:i.s di ' n te destes d :dos, 
destes resulbdo~ csplcndidos da pa;i;, hav ·rà 
aiud 1 q·~~m nutra a idéo. d} um.o. guemi. com 
:t'jnclles povos? 

N:"io acredito na 11o;sibilidad • de tal g u" rra, 
pois ~mbor.t tonht:tn.ios g1• 've .; qu1!stões p •nde11-
te< oom d h-<, lia no dir ·ito in t •rnacion(ll triui to 
r.•cmso p·1r.l frz~r pr 'Valec ·r a equid:1dc, como 
o al"l1i trame1uo, :1 r ! tor.;~o , a r eprc<ali.1, ant ·s 
do ··mpr•go cl'"lu ' lb m ·to cxtr ·mo. qu' todoj 
º' bons palriot:i,; d ·vem r~vita.t·. (Apoiados. 
J{aito bcrn ! niuito beni ! ) 

Um:t guerr;\ '? ! Com qu,J ? Po:• qu~ ? E pat•a 
que 'I (.4.poiaclo s.) 

A p1·opd a Republic~ Arg'n tio1 let"~, ha 
pouco, um:1 ' " nh'rJ:s,im:i. p •ndcncia com o. 
Chil ·, 1"Boll·icl:I p1cific:mr•nt J com honr.t p'.lrl\ 
amb:i.s :t> p ·.1•Lcs. 

Estudamos aq uelbs questões, procedaro~s 
com cncrgh, g :i.r:i.ntindo os iutc;·esses br:i.zi
leiros, som l nn \~O.r m:io, poróm, dos recu rsos 
que aqui n0s íoran1 lombrMlos, os q11aes estão 
c1n :nit;1gonismo cou1 a civilio:i.o/\O e nos tr.i.rh\m 
comn rcsuitndo, :i.Iém de euo1•01cs desgostos in~ 
ternos, a :mtipn thi-.i. universal. (Apoiados. ) 

O Si·. Ca.ai.ar~·o : - Sr. pre>iclente, 
não e;;pcravit occupar hojo a tribuna porr1ne, 
segundo a ot•dem d.i. i11scl'.'i[l:;ão dos 0~;1d0Ns não 
me toc:wJ. '' palana; mas jà <tu ~ V. ih. m"a 
coucedeu campt'!t·ci o mea dtlve~. 

Tenho de t~atar de ~''sumJ>tos 1-..1tlito impor
tantes, at ií oe ~to pou\o uridos e fatig·:inte;;; 
por isso pe~o Lod~ a b0uev~lonci.i elos meu~ 
nobre~ collegas. 

\'ou, Sr. presidente, obrigar r. c ;i.m;;ra ao 
s:i.crificio de ouvir-me (m<o apoiwfos) , vel'da
d.,iro s:ic1•ificio <•ue não posso infcliz,,:eu~~ 
evitar, porq:l •, ;Olllti brazilciro, e comu !"io 
~randons0, Lonho o rig·ot·oso d,:\· :·i· de t1·ala1• dns 
quci;tüe;; tcla tiv;1s :w miniStcrio dos negocio;; 
cstr;\ngeiros que affec\:uu \llllito o. t~do o Ura
zil, ó ce1•to, mas 'luo affoctau1 0$pac1alrnente a 
minha pro,·i ncia cm cujo <crr itol'Ío, visto a. 
suo. posição gcogr-.i:phi~, se têm decidido. pelns 
armas todos os con íllctos qne temos tido uo 
Prntn.,' e q uo a esse c>.tL·emo têm siclo le
vados. 

Poderfa, Sr . presidente, julg3J'-me dispcu
sado de faltar desde que, o eloquente depu
tado, meu distincto comproúnciano, Sr. Dr. 
Maciel, com os r~cur~os da su,i palavra. 
autorizada, e com o va~to cabedal dos seus 
conhecimentos th historia, da politica ex
terna . e dos estadistas do Rio do. Prata, tão 
notas~l e brilhantemente discatiu os assumptes 
referentes a.o debate. 

Não ! O sonho do v[ce·rcin:ido não ex.iste e 
si ex.istisse não me p ireoe com chall\':J.S de 
exequibilidade. N :io accusarn-no a imprensa, 
as pnl:tv ras, a politicn dos esta.dist.~s a~genti
nos, e , C'.I so os guiasse este ~eu~1no~to occul
to cncontr.lris.m n:\ sua rea.li:laçao w1lhares de 
ob'st.aculos, pois, um grau1h p.i.rtido aarcpul>lica. 
de U rugua y combateri:L a influencia portenh3., 
n.lém de que, o Chile, de <].UC não 11os de-. 
vemos olviofar e cujas rebc;oes devew de s~ 
estreitar, com o Irnperio, para o que ch:i.mo :i. Espero, senhores, que . esse discurso q.ne 
attenção do S r. ministro, _o Chile· vefa attento, tant:i. impr ossão cauzou ·na camara, e fou 
cioso de su1 prepondara.n~1a, prompto para e~- delln. teri a virtude de impl'.'e,sion:ir tam
baroçar smbiç.õos desordena.dM das seus v1- bem 'o ~overno para que n:io des~\U'e de 
zin.hos, caso se manifestem. (Apoiados.) tantos. ta.o grandes e tão slgrados mteres
. Em conclus:Io, resp:indBndo a. u ma. pergunta s~s._ Não ve!lho completar. o dilicurao do mea 
feiW. em um dos m :iis eloque ntes discnrsos que 1 d1s tmcto amigo ; Yenho s1mplesme ntG trat::r 
aq•d tenho ocrvido, o do nob:c d-eputado pelo de-factos pa:i a os quaes peço tod:c a o.cten~M 
Rlo Grande que rompeu o debate: 1 do parlamento e do governo. 
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nossas fron teil'aS diz que a es <rada de fe.-ro de .: O governo do Estado Oricintal acaba de con
Porto Alegre a Uruguayana es~á. quaai con- tratar a cons~rucção do p ·olonga!l •11'0 da ~ua 
clnida, quando não temos uin só kilomo,ro em principal via-ferrea, do Salto a um pon') da 
trafego 1 íronto1ra do rio l,luarahim, que limica o i.nperÁo 

O Sa. FRANCO DE S,\. (min;slr'o de estran- colll a Repu!.>lica ••• 
geiros):-A const••ucção está. adi:mtada. « O Sr~ Florertcio de Abreu:- Apoiado. 

O SR. CAMARGo :-Longe dieso. <J. O Sr. ~amargo : -E er.i.qua.nto o g-over!lo 
A prepsr:l.Çào ~ leito :i.ind;, não está ate Oriental assim procede, os pod mõs publicas rla 

San<a. Mar<e. d:i- Bocca do Monte, e só ago1·a ·se Republica de:rGLuu me.dida.s de tal 01·U.em que 
fez a €:tpel"tencia de Taquary oté Rio Put•do. sob ·e ellas nao po.!.so deixar de cham!l.r a dei.da 
Da capitnl á fronteira ha m"is de 100 JeguM; e atteuç.io Jo governo do meu pa.i1., e e~pecial
com a lentiU.ão con1 c1ue tem ido os tr~l)alhos, me.ntc. do ::>r. ministro dos 11egoci0s estt·un
aó <l'1qtii a dez annos teremos e~;:i. eet1·ada, co- g 'll'º"· 
meç:vlu, no entretanto, sentl<:lres, ha mais de .«Tenho presen te seuhore$,o parecer da com-
cincn annos ! m1s;,iio de f .wnda da ca.,,a!'.1 orilillbl yne justí-

E a c1ui se nos vem di1.er offici almente 11ue a 1 fica:'"'. ~rc>jecto de lei •1ue ostaudece "isen\:âo 
estrada esta qu«.si conclu1da, e o nolll'e minis- de d1re_1L·'s tle e~;po1· t.aç~o parq. os p1·ocluc tv~ es
tro ~epete ciue a construcç•Io e~•à adiant:1da ! •• ·angetrc~ 11u ' n:io lJDdem te1· oult•a pt'oc·,d0ncia 

O S!l. Esc1a1:NOLL~ T.wx,w :-.fa hom·e r111~m s. nàu da.• lbSO~~. f1:oi:1 ii·as, po«1ue a 1:e~v 1Jlt<:_a 
d" - - . n . ~ - não L"!ll üu .. ·as. tl1nU.u1do-s~ CO l!l a Con<~de1•.;c~ao 

1ss: sse que nat> ,,cre( 1 ava nas 1n or•l':J.Çoe:s p l·J l:hixu Ll'U·•u:i.y. • 
officiaes. ...Co1ilo rnuLo t~m diz um iuiportante o·gã o do 

o Sn c,\)!.',RGO :-0 H.io Grande d<J Sul, com publicidaJ o des'" cúrle. o c,- (i;e'~o, e es ta uma 
mui'ª r:i.z:1o, p1·ec1ccupn-· e com es\as q'Jestt': p!'üvide ncta descc1nl1ec ida rl.0 "undo ! l:'.n ,,5_ 
do Rio d:c Pnttn, po. que 1lur,-nle ll1<<~ (\e 1ue1" ta<lo '"' ilo1i.indo •is :i ':)(luc ~» e;;ct•:mgeit·1>< "i,ui
se~uln :i. g ueua :1;s~olou ªtt~ella pro. '.nc1a, ~ 11 l"re" :ws dv p.1i:i; e1u condigóe~ su~eno1·c., :Los 
cu.10 s1Jlo não se na como nu~ s ' ,. · :•1nd~ lio;e . , dealJ ! 
o vali e tle . 11m rfo q~1e n · • tfrc'3se . :rv1.to .. de «Ü desig·n io. n prop.,sito con l\ec.i.cío de't' ' lei é 
base d'! opAI'açi'itis mil1ta1·es. llDH µovoo.çii.,o. um:1 claro e manif• ·lto. 
villa, l llll '.l. cidad " que n:iu fr•e,ae ~ido ~·~"' 1 « .~·,., F t rh ·;mci·1 ,/e A.1;,-ett :-A ioÍ;iào. 
pl':' Ç!J. <.\e g'lert;l 0,11 que Se lJate t'.Llll C0lll V3rl:! >. e. • , ) , , . , < • 
fo1•• 1\na h: .''•anh0e, e port11Q::1ezes. 'l'l:>nd~ p 1r- "' O .'5i · l(1J?~1 f':},; -l 1e!~~de-.e ~" .r, :~aluda 
:fiai»<.rn n<i lut" pelo do1a 1n1n dc!oi p;irti} d~ aos p1~uct11s : 10 ,,ra?den ... do mcu10r.~a 
Americ:·• .• Nii.o e~ta'.<'lll<>S ~inda consticuid•is e:n p1·onnc1ri. , de C"'"' d·L Ser1·a, e de ~f),\a a .~:•g1ao 
nação füre e indepen<leiito ejá.,.!Li se decidi"m tio Uruguay, polo pono c~e ~I.intevtdeo. ~ c3Le 
pelas a nuas tndas as qL1ecc\1es t~,wad~s en•ro O (lew lr:,·atU"I d:i !'<lpabb·,1 
as cor,\a, de Heoo <nhi. o Po1·t1wal. ti:. maic de "'º S1·. Flo"e "c o •l>I Jbre11:--E n. eslra'.!a. de 
vm sec;,J., q 1ie o füo 1}r:inde d) Sul te:u sido Quar:i.him é o 1nefo. 
~~11 ~"'l~t<'.nioe camp,, de b;\talha. e eis o.hi pc:n·-1 ._O S 1•• Camr1rqo ;-E. co no V. Ex. com
que nós. rei;i·e~ent;•.~tes de &\ 1.rnvin<'i:1 • nito pr"1ienda, n:1<la ,;1ais fdl desde que os pro
pode:nos de1:t~u· de ecnst~ntí' u 1~nt0 cha.•:l~r" a. d11ct •:..: rio ... ~r:.:.n • len:Jes são su;eitos a.o i mposto 
attençiio d.i S°º"'?rno ~.iar:i :is •tu•rõtiíes :i •n•••daa 1 gera l de \) 010 e d 4 •/,, prodocio.es. 
ou b!en.es.no Rio da PJ' .. ta,- . . ~E· .-wir!ent~ ,1uo o :·:stn<lo 01•iontal as~imcon-

Sr. p1-~s 1 <12n~e. os meus d1.,t1twtos cont ~l ' OTtn-1se:,ruir;i 0 cou fiill ~ iato ó~ tm·n;.,r o pr1rlo de 
cfono~. os :~Io 1uontes depu.tad11~ S ·1. ~1 ,\ ciel ~ M 1 :it~vid·.j1> •J ernporio e··dnsh:un~ 1ntc t:!n 1r'l!l1(H'

Ferrn1r:·• Vi n 1a tra?w.ram d.<~ 11u~st1 ic; · ~ 1 1e c'ial ., .'~ ortador d'J 1.:1•ande p:trte dos p1odu~toa 
telllOS cO•n u rep:1bl1ca _Or:ental d• Ur :r:un~. 1 tl:• 11 r.,,.; .. ~it'<d<+ Rio tl 1•:iude .to.Sul . 
do in•do que n:\O p1•ec1<0 ;•.ccrosc~ntt\r tn'' '~ « E~11pmr.to °'' pr>der"" 1,uhhco$ da Rep'lbl1ca 
na•l : : ha, porem, uru ponto P"l"·• o qtv.l Orien~d d,~crebiu m~nirl n dr-:.t. ordem, o go
reclamo '' attençiio do nob1·e ministro de ,-er·r.o c"nk1t. _ a conoll·11~~ão do p :·olotlg:<
es:1·an~eirr.;. m~nt, .'.Í"- e~traj,. de forro, •iue terá po1· P"nto 

é'lesl;, ci·ilmna qu:rnd0 e... 188 t rliscuti o t;:,rriiín ,1 u1,1 s:tuado ,; margem do rio Qu:tra
orç:tment11 do minis,erio de estr:cn~~i1•0.•. tra- him, oue di~ide a l.'epublica com o Imperio. 
tei tlessc ponto como vou dCmíln t~ar. ~ p0;·out1·o fodo, o goi'e:· :ioar;;~n~no informa 
Pe ~o à ca.m5l'it que tan.to me l•Jm honrado ao co ilg·ei::;.1 que a sua f!'rande v1a-fer1·ea da 

cun a 1111a bl'nevolench... Cone .rdi;, prolDngada até :i Restaurll.ção. po-
vo~ •.íi.o ar;i:o.ntina que fica em frente :i. nossa o SR. ~!AttTC?<! F'<UNC~ co 1'1L:10 :- Ouvittio1 cid,{~e cle~Uruquayan~ .. não só co\Jrira a ga-. 

V. Ex. com ml!it11 i1ttenção. ran Lh de jur<l"J. coro.o :er:i saldo. 
O SR- c.,~H ·ao:-... q 11e tenüa a b •nd:'de ~e «A~ai.m~ por essa!> rnediàas energicas e deci-

ouvi1•-tne. Discutiu lo o. orçrniento da mim~ter10 did:.6 o F.~tado Oriental e :> Confederação Ar· 
de estr 1n~ei1·os em 1880, ,!is e eu : genti'na ch:una1n a si to~o o comrnercio do rio 

" "r o residente, n·fo siio a , ~s nnssa~ relaçõe' U ru :u••y, e em'JU>'.nto esses estados assi~ pro
extern01s e •>s ne~ocio que Lemos peni ntea coai cedem, nós apen<l.s túmos em conSt!"ucçao no 
a Repnhlica do Estado Ü"ienl,d, nem ttunb m R.h Gran·1~ do Snl a fa ferre:J. do norte, que, 

intRr•'sses <los hra,.ileil'<1 :1t.li a.c!'um,tlados, j)ebs inform1tçõe~ offici.tes que existe?': c~n-
n ma protec~iio clevicln.aos nos~ns e mlp••t1•1o tas, e uo qu s 'I o 
que devem pr o.:eu par ~ attenção do go\'e~no. guayaoa ! » 
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Já vê V. E~. e a camar1 que as ll085'tS refa-
6~.,. cl)m o Rio da Prata nã() são difliceis uni
c~mcnte pelas questOOS l'Cce11tes de Cl\l'acter 
internacional. 

A republica Oriental nos faz uma concor
r~ncia commercbl formid~wel que ameaça an
iaiq•.ülhr o commercio da pi-o,·incia do Rio 
Grando do Sul. 

Fcz-s0 a tarifa especial. o Estado C\ricntal 
acom1.>anhou-nos de modo •1ne por E afiluo todo 
o commercio e isso ê origein do contmb<l.ndo 
que inv:1de a provinci:>, que anniquih ()com~ 
mcroco lic\to, e que chega ate ~ c.,pital., acar
retan io o 11rejuiso das 1·cnd:is do Estaclo. 

,\inda ba bem pouco~ dias o meu illusLre 
amigo o Sr. Dr, Fen·eira Vi~1rn:i. consuitando
me •obre as causas do dec!·escimP.nlo d"' r~ndo. 
da pt·oúnclfl, respondi que em i5sO deddo ao 
cont1·ab~ndo q:\e cad:i. Yez se dosenYolvb cou1 
mais forç!l., 

O commercio rcchma, (\3 pi-:tçns commcr.·i;\CS 
representam, o clamoL· ó gcr;Ü, como s:ibe o 
r!OYC!·nn ll~l~ r:Jpl'{!SCnt·1çfio :! i\ p~a<;a ela co:a
~ercio d · Porto Alegre eh '•mil lho fiz en
treQ"a. 

E' por i~so C!?º entendo c;u!i nfo me ~cYo lí
mit:i r " d1scutc~ o 9.ssumpto nast:i. lI"tbun~ ; 
e~ijo do governo 'lue me dig-.~ o •1L1C intenta 
fazei· :i respeito. Um:i. convença> aduo.neir~1. é 
O qaC! pn::-~CC l1l:"l.i.i; C1nYt~ni1~ntC~ Vii;tO 1130 poclcr 
co!1tin12ar egtc e~tafo de consa:''; e depois, se
nlw1·cs, nào hmente o Irnperio os pre,Juizc)S q,uc 
tirei' ,!e dar-lhe a pro1·inei:i. do füo C.rande 
pelo Jec1"es<:irn.01ü0 de bu:is L"Oll<.L:~s: p;;.it~~iuc, si 
o co:<11nercio licito nit ' t1rnr :i. pc·otecçiio do 
Est(\do, :.!.'.-•curn1·:, outra, porque não h:1 ·do 
morNr paro. o cng-~1m<lecii,1ent·i do qtw pros
pcr.• pd o co::it1·,.\,ar,do: ha. de procul';S a ,l•;fe~.l 
d:t vi:l:t. 

Hn bem poucos dias, cntr.0 guei no lheseuro 
uma rcpresentflç·io da pr~ç" do commerdo de 
Poc l,)-Alcgre; hoje meslllo recebi outr.~; o cb
mor co n li n:m c:i.d1 y~z 111;\is e~c !'g"Íco e é pc·e
ciso citw o goycrM rcsp~n,b es::as minhas iu
tel'ro(!'.a~ücs ; sec·ei cnnshnte n:t t!'ilninn até quci 
o goY~rno nos indir1 ue a soluç'io <tuc pl'clendo 
tom:i.r. 

A'1ui tenho uma. representação, hoJe mesrno 
recebid:i.. Poço a V. Ei.:., Sr. ministro, que :i.t
te11da seriamente par& este :i.ssumpto, e •1uo o 
communique immediatamente ao~ seus col-
legas: · 

« As ultimas noticias cozo.merciaes chagadas 
da Europa eão sobremodo assustadoras p:tra o 
commercio da provincia. 

« Difficilmente se consegue na.Yios pa.ra. o Rio 
Grande, devido ao pessimo ()Stado da. barr:l : 
Os arm:idores exigem fret:imentos por inteiro e 
a preços e:s:eesaivos, mas a.inda. sob condição 
dos na\."ios só carregarem 213 de sua capaci-
dade! . 

« As c.'lrgas de maior peso, como :i.ramc, terra. 
~ama.na (cimento), chumbo, forro o outros ar
tigos semelhantes, que actu;i.lmcnte têin grande 
COn3umo na provinci.a., j:i são excluidas dos fre
tamentos de n;n-i.os, de fórma que o commercio 
se verà cm pouco tempo ern um3. posição pre
ca.ria., tendCt de mandar vir ta.cs generGs em 

npores :i frntes exorbitantes e com e:,cala pelos 
portos do Rio da Pl'ata., na m:i.ioria dos casos. 

« Outra grande ilifficuldade ê a dos seguros: 
:i.s comp~nhias 011ropéas não quere>U ma.is se
gurar aa nic1•caJorias destinadas ao Rio Grande 
do Sul, s~nfio i pCl'd:t total, e regcit.am os se
guros e.11 outras condiçües, oxigindo ;i.gora 4 e 
5 °/o de promio, que o armo proximo pa.s~ado 
er:i. de 3 e 3 1.12 °/o· . 

« Crescido ºnumero de n:wios com ca1·re;a.
mentos importailte>, depois de esperarem dous 
e tre,; me7.' s für::i dr1 ba.rm sem conseguirem 
entt~da, dirigir&m-se p:i.ra o Rio da Prato. e ali, 
fazendo o r cspecti,·o pl"otes!o, desembarcaram 
as c:i.I"gns q uc frin1n em grande parte vendi.ias 
pai- con~·.1 do seguro, com gr:wes prejlli7. JS do 
comruec·cio, e as que tê1u sido bo.ldcudas pac·ii. 
outros mwios ou ,·a.p.11·e5, chegam :l pi-oYincia 
cm pessimas condiçues e com dcspezas cxccs
stv:is. 

«Dcdclo :i. tal estado de cot1s:i.s, bna ca.dü. ,·ci 
mais gc~a.l d;\s:tnüno no coanuercio. que cn
fr~1 ·~1 ~~ec.c k~n_t~n'..C> Lite, ·,cn.do rn.ui~o pro~ima n. 
sua complct~ rui nu. ,\s rendas do estado tem 
dimimi.irlo considet'a'>olmente. " 

O ciue prc tcnto l"nGr o g;>verno em relação :i. 
b:i.rra ? T~"to cle~to MSt11np~o porquo na oce•l
si:i:o do orça.monto proprio talvez n:1o tenha op
po:tnnida(fo pa~.t faz~l-o, e ea dosta lt·ibana 
heidG exigir 5olnçilo par.1 is lo. 

O Sn.. Escn."-GXOLLE TAuxAY :- ~> soillçlío é 
a esli-ada de ferro de S~nt,\ C;1tharin:i.. 

O Sn. CA)L\RGO:-~ib resolrn coa1plet:i.mcn
tc a q :icstilo: 

O S1~. Esc1UG:"OLLE TAvx.n-:- Mas resolve 
~!n parle. 

O Sn. C,\)JAl\Go:- .•• porql.lc senhores, n:To 
h:i. sy~tema hydrog·nphico neste impcrio com
p:i.ra-.·eho d:i. minha. provinci:t.. 

Corno ~ú1Hlc1.m'11' à i1111tilid:vlc :i.c1ucllo cplen
dido svs:c:1!:i. f',u.-i~l. \'Cria:loht tn:mwilh:i de 
dous ;u:ires interiores, rio;; e c:i.nacs que per· 
mittem o comro.crcio o:>. n:wegnçüo d0 sul, e 
de parte elo no:Lo eh [ll'OYinci~, sem baldc:\ÇÕCS 
para os portos da :i.mcrica o curopcos? 

E dcpoi~ é sabido guo o princip:>.l commet·cio 
d,, provinci:i. ê o do sul, não so!Trendo os generos 
de r;xpo:·inção t:les como o Xlll'tJl1e, cinz:•. cou
ros, etc. balde:i.çTies, que i;et·iam indispensa-
1·eis si frrossern do a er ~xpor ta dos pcfa estrada 
de foi-rode Santa ~tharina. 

Como embarc~r ta.es geMros em Pelota.s, 
para Porto-Alegre, b:i.ldeal-os ahi pal'n.a estrada 
de ferro, desta depois para o na•io que ti1,esse 
de e:s:portal-o 1 
~os fretes na import~çlío e e.:port9ção? 
Os deputados do Rio füandc já. se manifesta

ram em relação a essa estrada de ferro,tn:l.S como 
V.Ex. comprehende o sabe do que nós fazemos 
questão de vida e de morte e da nossa barra. 

Nem se diga como ha pouco disse no senado 
o _Sr. ministm da marinha, que é uma cousa du· 
v1dosa s~r ou não suseeptivel de ni.elhoramonto 
ou de ol:ir:i.s que a. tornem perfeitamente pra ti~ 
CM"el a barrn. do Rio Grande. 

Não ha uma. só opinião de profiseionnl com~ 
petente na materia que a tenha colldemnade; 
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julgam p•ecisa1· de trabalhos extraordi:an.rios e 
muito dispondioso3, o que 6 s \bido . 

Con•.1ltcm-sc obras hydmulicas e ver-se-6. 
qnc portos e ban•as nas condições c!a cio Rio 
Grande, lem side melhomdos, abel'tos ou torna
dos, po~ outros meios pratic;wcis. 

J\ sol'!ção est.i na bar:·«,•listo íi'ltte o go-;erno 
convencido. 

E o~ no.~sos governos qne· serni?rc an,hni a 
confundir porLo do Rio Grnnrlo com barra elo 
Rio G~a.nclc, fiqucru de u111;i ve~ suhemlo qa'l 
são co1J sas muito distinct.1s. 

A b:\l'r?. cst.:i, corno seu nome indica, na cosi.a 
do Oceano que recebe ,,or "hi o inunenso vo
lurrre <l:1s n.g-u:rs elo Rio Grande, S . Gonçalo, L<\
goa~ :llirÍll\ e dos Patos o J<JS sGus t t·ibu h t•ios, 
<lo h<l r do norte e sul; o porto do Rio Grande, 
é o ancora.<l1Jmo, no interi~r. cm frente a ci
d:tde, :ionde erisle o Canal tln. Em·cn., q 11c se 
confunde com :i. barra, <jllC fica 11 milhas dis
tante d > porto. 

füwordo- me ate que no reb torio de um mi
nisL·o j:i se deu p(l.I"abons no p,.iz n•t• csl:lr 
abert: .ri. ban:i. d? Rio Gr:rn<le qwmdÔ se tinli:. 
conclmdo o ~ern~.o de exc:i.rnç:1o n.1 por;;o. 

"cnhot•es, nfo estou n:t t :ibUll:l. dominndo 
pelo espírito opposicionistn ou pelo go~I<:> de 
fu·lar ; longe disso, estori cumprindo urn ri.~o
ro;;o <le·:e:·. •~atando d3 negocios que nffecl:tm 
nlio só o Rio Grande, mas a todo o lm perio, por 
que todos sabem us c oml içõcs en1 tiue se acha a 
província. 

Oi·a, 011 perg11nto : si surg-isse hoje um cou
flict·• intern:\cional, oct si ti ,·esse o gO\·crno 
neceasidade urgente de niand:\ r tr~p:is pat-a as 
no&S.'lJI fronteiras do suí, podfa contar com a 
p romptidüo dtlsej,,.<L-. n" chegada dessas troons 
ou de pet rechos bclicos ao Ri1i Grande 1 • 

!..:i fic!lriam os transportes nn barra oito. de; 
ou mn i' di:is, tendo do alli1·i:.r os navios no 
caso dG conduzirem ma tcri~l do guerra ! 

Poi9 o governo n~o reconhece isso, e nfü> vê 
que tem o r igoroso deyer ae Lralat• q uanto an
tes desta quostão 1 (.4.poi,ulo elo :Sr. Escragnollc 
Taunay .) 

Eu pergunto ao nobre ministro : é 1>os
sivel adial-l~ ~ Declaro <iue, si S. Ex. niio der- · 
me re•po~t:1., lormul:i.rei 11m:i. solern!lc intcrp~l
lação ao governo. (A.p(lrUs . ) 

Senho~es, em hora tão Mliant..-.da compre
hendo o sacrificio que faz a camnra, ouvindo
mn ; e corno só ten ho o direito de exigir a 
aLtenç,io do nobre ministro. agradecendo a 
hon,·a que me fazem meus illostres collcgas, 
peço-lhe• q\le por considet·ação pcs~oal. que 
mui to siceramente agr>deço, não façam tão 
granic sacrificio . (Nao opoiados .) 

O Sa. M • c- Dowl!:LL :-Nós estamos ouvindo 
V. Ex. com muitaattcnção. (Apoiados.) · 

O Sa. C.\:IURGO: -A minha questão é com 
o governo, e confio que o nobre ministro tomarà 
muito em conaideração tudo quanto exponho. 

Não vê o governo o decrescimento da r enda 
da provinci.:a. do füo Grande ? 

Cl1ame o nobre :ministi-o n a nenção do seu 
collega da wenda para esse .ROnto : é o resul 
t.'Ulo do contrabando. 6 o resultado dos prejoizos 
cfa na,·egaç.lo em consequenciiu. da barr:i., ê o 

rosultad0 da falta de p1·01•idcnci:is por parte dos 
poderes do Estado. 

er. presidente, fulJar dct'lOÍS dns dois IWla rnis 
or~dorc;_s r io-gr:i.n<lenscs, D~. 11Licicl e D;·. Fer
re1r;l. \ ·1tt.nna . .. 

O Sn. . MACIET. : - Não apoiado <ittan t·J o. 
mim. 

O Sn. C.\ ~Ur.Go :- , .. sob1·e ~s 11uestõ~s do 
Estndo Ol'ienl,.l, IÍ re~lm<1ntc u1n(I lemcri·fadc · 
m:'A.~ yrccis~ acrcsccn ~'l.1· algam:l cou~'l ü.s qu~ 
SS. EEx. cliss-:lra1n. 

Veja V. Ex., Sr. minis tro, como procGdc o 
go\'c~·no do. nos<O paiz. Sabo v,. E~ 'l'\0 ,\ i{e
pub!tcn Oriental deve no Bi-az1l mnis ou 1nonos 
16.000:0~0$, que Lcm co111 o Irupel'io g'l':ives 
compl'cnusso8. no ~n tl'Cb.nto p :tr~~o que ·nd~; ó 
que soJ~os os clepen<lcntcs e os compro1110\ticbs, 
e por isso scmtiro prom:., t.os para :i.ttcndcr à.~ 
5ll:lS recbmac;.iíc~ G1rwu:m lo n acl:t alcnn,·amo.~. 

Niio foliarei nos fa~tos tão elo<jucntêrnentc 
d~scriptos pelos rueus ilh str<1s con1pro•in
c1"nos em rcla~ão aos crimes de Tnrpt:tt' r'mbó, 
de Cnrr~llcs • .. 

O SiL Ouq1rn- EsTR.1n.1. TF.trn~llA : - Pois nllo 
dcrc1Hos ccasnr de fülla r nelles. 

O Sn. C_uaRGO: - ... na. iill!lrnação de La
torre. 

O que nos apresenta o governo corno pm·:t:1. 
do zelo, que deve ter em defender a vid ' · os in
tm·esses, a SG/l'lll':tllça dos no~sos com:oatriotas 
re~iclen Les no Est>cdo O ·ieu L:i.l do ÜL: ug·'"'Y '/ 
Esses iosig-nific:1ntes inquoritos que nii.0 tem 
oenhnm \'alor, e em virtude dos c1un<?s, com
mu nicou serem falsas :1s argui.çües, serem ima
i:inarios os crimes do Pass'• Hondo, re:nto
grandn por isso o comman<lante Santm no 
comm:mdo dG se.1 batal1l:1o, So.ntos, irm:IQ <l'> 
presidente da i·ep ublica . e a.ccusado de mun<l,rntc 
dos cr mea. 

Depois desses crimes comr.aelt~ram-li'e outros 
<leuunciados pela impren<u. como o d•l <1ue foi 
'~ctima Adriano da Sih-:J., brasik iro, forçado o. 
&er\"ir como soldado, assassinado pelo tenente 
Borgos no qu!l. rtel do 2° de cnç11.doros em i\lon
tovidéo. 

O Sn. - Mt:-i!STRO DE EsTR.1~M:rno• ;- :\ão fo i 
morto : foi ferido, mns estâ vi,·o. 

O Sn. C.\.)IARGo: - Foi ferido e está mr1ito 
nl.'ll, dizem outros . M:is qual a desculpa ou de
fesa que jã. apresentaram ~ Que o tenente Bor
ges enlouqueceu ! E quanto a. Santos 1 Dfa-so, 
que depois de novas reclamações do nosso r;o
vnrno, desapparecau r 

Assim n:Io tenho a menor duvid(I de que não 
havemos de alcançar reparação ; mo.s peço a 
V. E:.: . providencias energi'!aS para que os 
nossos compatriotas, que alli existem, encon
trem a prot~.ão que lhes é de1•ida. 

E sobre estes assamptos bei de voltar á tr i
buna: não os abii.o fonar ei. tenho o dever de 
fa?.cl-o a.té que o governo cumpra o seu de.-er . 

Publica ta.mbem a. imprensa n oticia de outros 
crimBs praticados per to do Ba.gc, noticia que 
lambem dâ o Cn;zefro do Sul des;tL cid:J..de. 
Que esclarecimenoos já tem o governo sobre 
isso~ 
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Assim, conduindo esta pr:maira parte do 1 

men djs, ,1r<o, peço no nob1·c n1;nistro que 
t;.··-:c nota·, para; e~poudel'-u1e sobre as quesião 
que \' en t.Hei 

As complicações 110 P.io d:c Prot:l :iugmen
tam t1,do, os di<1s: à qucsL~o ;taliana V. Ex. 
\'Õ que sc~uiu-,e a J,es11.•lll1ob. O iwp~!'io pode 
de t•111 u11iu1c .. 1to pat·a ou ,ro ser obrigado a in
tervi1-. 

Tt";º isto, senhores, é muito ~~rio, nms no l 
nssso paiz. infolizmente, a \'erJ3de é que tis i 
rnais g1ave_s nu•icias cm u_m di:. "!f'Ítll>H ~ popu-1 
la.ç;- inteira~ mns no <l1a. segulnte nJnguem . 
2mü~ co_;ita de cousa algu1ua. j 

0 Stt. METO~ :-Etn l -~a a p~rto e assim. 1 

O Sn. CAltAR&o :-l\',10 é t:rnto assi:" ; ac1ui ! 
é demai-.;. 

Le1,,b1.·o L\1\1 f"cto. 
Ero. eu es:uà"nte nesta corte e dac1uclln ga

leria\· poii1a11do p1n«1 e,·qtt"i'd11) OU\'i ~tu nobre 
dep111.:1do de ei1Wo, o Sr. Coulo, repre~·~1ü:iute 
de llhto L;~c.sso. ,_1ue tendo p3~siida pelo l-'ara
gt1ay. denunciou au i:;eLl p:\iz Ludo yne it~1vi;:.. 
obsen·:~do er'iJ relaçfw as 'leia;;,: 110 governo <lo 
Par.-1g-t1 ~1\'. ::is . ..:.11:. s fo1•e;1s e arn1:.tuenlos. As 
reYeb . .-uc~s fiicnnn !!"J'a~rle in.!1)rcssão no mo
me1llo.·1,1as no dia se'gu in1e niu'guem 11iais pen 
SNI llll <':ISO. 

~cnhoi·ei::., não d~1n()rOt. mnit.o tein : ~o ~ o 
Yf1p~,1· .:.1lt•rqt!e~ d(? Otindu ei·a apre1.tldO na~ 
~tguas<io Pnr-at;;·nay~ segníndo-~e d'ahi a g eri'3. 
que l><n to no , c-ustou ! 

S-·. uho:~s, é urna illnsào : hoje n;To ~e pude 
di?.er. co1110 ~~ntig:~meni.e dizin.10 os ~1·e:..:·os : :•s 
mn ·:1ll1 <tS <la delesa nos c.,Ladc,3 s:io con.~Ül11idas 
}H:J.s bl'nços dos c-id1'di<os; hoie a d~ :·c~o do> 
es~;1d11:; C(ln:ibto ncl scicncia ·· Ja guon·a~ nas 
m'•cl1·inns de de•ttui~iio. nos exel'citos org-;i11i
!"5adns. l10S Hf1Cl1foi1;0;-i.)l)l?!llO$ díl$ Drmni>~ 111\ l\~
pidez chs rna1·chas, nD opro1·pilo1uento do te1llpO. 

A e~qi~i-ienci <10 l'~raguay n,10 n< s ser\'ill de 
na(]:i, p11rque de1·ois d guerr:i ,, cxercitv cle-
organiz n->e <.> inplctmnentc, e nem ao menus 
apro1 eit:iruos a occ:\aiào par:c liqnídar ,,s ,1uos
tões p ''ndcnLe$. 

Dern i'nz('r j11sliça. ~- nm do< nos;o>; esladistns 
o Si·. Ti:>rão de Colcgipe, <JllG quiz pr~Y~lcce1·-2e 
da<iuelb oc<-sitt.o .PtH•tl ~,i11s~:.:n· todas as HO::iS:\S 
que ·tões com o Rto d;< Prata. e nãD põrle con
seguir. Fc·z para isso esfo;ços extraordin~ri~s. 

Vou entrai· "S°º"ª na nossa qucatão de limites 
rnm a Coufederaçiio J.rgentin:i.. 

E' guestfo muito séria, muito g-r:we estll, 
Sr. presidente. i ·ura ha i30 annos. Custou a 
Por:ug-d e ã Hespanha muitos annos de 
g·uerr~s. :c;'a primeira 26 milhões do cruzadoa 
g·aston o goYPrno de Portug:•l, o nunca se 
põde decidir até haJc. 

Foram as noosas primc1rns guerras devidag a 
questões de limiteB e ~ el!nB relatil':10. 

l'io discur•o. que Jll'"fori newtr. cnma1•a. om 
i880, tratei dess" que~t;io. \' i·m. poi~. o~ nr11Jres 
deputados a coherencia e 11 cii;cericlad•• coiu qno 
procrdo. Entiio, não se cogilaY:i. de limito~ cotJ\ 
a. Confcdero~o _l'r;entina mas euj{• Jizia. o c1ue 
a ca.11.1a~a_va1 ouvir: 

« Pretendia, Sr. presidente, entrar em outra 
ordem de considera~ões, demorar-me no ex.-:.me 

de outros pontos, aos quaes precisava llar um 
des«nYolvi mento k~l que uma ses~iio não me 
bastaria para. exawin:;}-o~ e disclltil-o~ ; 1·efi
ro-me as llO>Sas relações COlll os Estados do 
1 'r:tta, nos nossos negocios com a Confoderaçiio 
Argentinil . 

.e Esta discussão tem sido ultimamente agiwua. 
no senado e nesta camara. 
~conheço-u profundamente, pelos tratndos ~e

lebrados enL1•e as corôas portugue.za e hespa
nhola. gn~,ndo e:xtrernar.Lm seus dominil)s na 
.Aruel'ica ; conl1eço-a. o a estudei pelo~ tra
balhos que furalll e~ecutados pelas cvm!llissões 
demarcador:J.8; conheço-a, e a estudei pelas 
guer;-as que delb l'esultaram, gue1•1·as q u o du
raran.1 ma.is de 22 ,nnos~ que cu~taram -.10 gu
l'et·no de l'ot•1 ugal muito sangue e muito di
nhoi1·u. ;i.cl1ando-~e, entretanto, infoli~mente, a 
11uett.'io :,inda ale hoje pendente ! 

« 1 lllO, porem, V. Ex obse.'\'OU com razão, 
que a:> di~cuss~o ni'io é propria µara serne
lh~.nte <lei.iate, nih entrarei nelle com <• <leseu
rnhi111011 Lo que desejaya; mas, Pª"' lin.,.r a 
carnar:« d" realllleute e::s:tr:iordin~rio sacri1icio 
que eu lhe impot·i:i. discutindo este ;iss11111pto 
al'ido e cm muilos ponLos technicos ... 

« O 81'. Pct/rn Lu: = (ministro de estrangoi
ro8) :-:.\ão apoi,ldo. 

« 0 S-.-. CaiiHli'!J~ :-... conheço assim p~a
ticnme11Le tocl .. a ucssa qucstõo de limit~s com 
a con:edei-:tdo ; n tcrritorío contestado. nave
guei pelos· rios Pe~ir'y-Guassú e Ch"pocó, 
m11nick• <le docnuJenLo is ufficiaes. de infor111'\
çüe~ r1ue colhi da hi.Loria de minha pro,·incia, 
1le instru1uentos par., ubsenações e c~lctil~s. e 
por i.;so ,jul1;0-111e haliilitado a da1• ao 4·,,\· erno 
do mc11 pai1. os n,a,.i ~ segul'OS e completos esda-
1•cci1ue ntos. 

« (1 nobre ministro <le e;;t1·ang-eiros sabe que 
1lura 0 ~l<t (JltcsL~o, ha mais de 13Õ annos: e li<te
rato distiucto como e, sabe que jâ a resisl ~ncht 
oppo.<ti polos ii:dios capitaneados pelosje~ttiLtts, 
qaando porlugu zes e hcsponhóe> t1·a::i.mrn de 
e:<!rem:n· ~cu~ dontinio~ nesla parte rla .\mê
rica. in.epirou a J. B. da G:\mu, o poema 
Un<9uay, onde se caata. o \·alo!' cbtiuelles: 

Que tetn presento qu:1.nta gente bebe 
Do so1)e;-bo Tlrn;;u:1y a esquerda m:n·gem ... ~ 

Jà Yê pois, V. E::s:. St·. presidente, qM não é 
a p1·imeir.1 voz que tra.to desto. questão con· 
tanrlo que elfa, mais dia,· menos dia, havia de 
surgir. 

No ~enado o nobre Barão de Cotegipe a 
di,cutiu. 'sim como faliaram a respeito cs 
hon 1·ados senadores Sra. Corrêa, Sin imbti e 
Junqt<eira ultimilmente; e na. ralllara foi deba
tidtL pelo' digno· deputados Srs. Alves de 
Araujo, Co~ta Azevedo, Almeida Couto, Sargio 
de Custro, Moreira de Barros e outros. 

A>aei:ruro ã C.'\rnara que sempre os árgenti
nns se j nlgnram senhores do terriLorio compre
hc.md icJ., entre t1 Pepery-Guassú, St\nto An
\011i11, Chilpccó e Chopim. 

E n pt·ovit :1'lui ., tcinho em um discurso do 
illuslro M~n:ulor Sr. Co1·rêa que transcreve 
p<LrLo c\{I relator io ele ttm ex-presidente do Pa
ra na Sr. Dr. Joaquim Bento om quo pedia. 
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providencias ao g?Yerno e _<lenuncin.v:i. que lá l Erê, tendo pa~tido dn bMra do Pirahy, mnrgem 
estavam os :1rg-m1trnos abrrn~o esti· •da• r:\r!l do Parnna,, e. engrossa~•l com mais 11) homens, 
tra;isporte de hen-as e m"dur:i. desse t.erri- v1.1ltou, abrrndo nmn. picada para communicar 
ton'?· . . _ o~ c:i.~11pos rl~ ? alma;; com a frontefra corren-

. Eis o que dt.z o relatono do i;-ef~r1do cx-pre- t111:i.; con•t:mdo que hoje essa picada é uma 
s1dente no artigo-qiwstão de lrnntes : estrada regular de caro-ueiros e della se ser-

«_ Em rel:i.ç:<o !- questão de limites, mais vem os argentino~ pa;a tran~portar madeiras 
s~r1as appreliensues ~e.ve esperar o !lrocc- e her,,·amo.to, coUndos trnst:i provinda. 
drmentv d?s nos>os vismhos de_ Corl'l"Ilt~s Sobre a occ~paç'io e jurisdícção, quo exer
que, sob rnnocentes pretextos, :·ao sorrate1- cem o> arg:ntmos nesse. territorio ~enho e.qui 
ramente dev:i.stando nossas fronteiras. tambem mmtas commumcacões feitas a im-

« Já. cm principio do anno passado a c:i- prensa do Rio Graride, desta cÓrte e Paraná. 
mai:a.municipal de Gunro.pua.,-a officiou d:i.ndo Eis [llfl'ltmas: 
no~1cHl. de uma band.t cxploradorn. composta. 0 - - . . 
de nove pessoas, gue se haviam apresonl3do ,« s a;·gcn:i.;os Hap;·ovmcm rlo Pa\·i;ma.-
no Campo Erê, tendo partido da Barra do Le-sc no Pam,iae.ise <l~ 18 de corrente~ 
Pirahy, margem do Pai·:i.nl e q11e engrossa- « Po'. un-.i. c~rt'.1. p:i.rticubr, q;ie de Pa.lmas 
da com ma.is 16 homens voltaram abrin~o uma nos for obsc11mosamente remettida, sabemos 
picada para. comnmnic<J.r o;; campos dê Palmas <1uB os argontmos, :i.ssei:horeando.-se _pouco.ª 
com a fronteir'1. co«re ntina.. pouco de grande o:.tensao de territono bi·azl-

« Consta. que est..~ pie~'ªª e hoje wna cstl'ada l~iro, hoje acham-se completame.nte. es1!Lbele
regular p:i.ra cargueko e della se servem os c1dos sobre :r.s mari!'en~ do Parcina, d1stricto de 
argentino;; pa~a tra.nsportar madeiras e hern- Palmas •. nesta pmvmcrn.. . 
matte colhid:i.s na pro,·incia. « Alh, segunde o c1ue n~~ i:efo1•em na citada 

« Consta aindil. quo ditferentes emiss~.rios carta.: acham-se monta.?os Ja importantes e?ta
têm vindo ãquelhs parag-en~ soo pr~textos r·om- belcc1mento~ comnlorcu:es, grandes mo.?hi_nns 
rnerciacs. procurando encaminhar as rel:i.ções para o füon~?_ do her\«t-mat:;. abundan~1ss~roa 
do ser tão para a republica. e o.ç uhndo a popu- naq 11ell~s re g-iues ; . e ou tro.s. :nnda de maior im-
lação de Guarapuava com a idca de lhes fucili- poi·ttmcta para. o C(Jrte <lo prnho. . 
tar um porto de etubarque no Parani. rom 0 <>._Para o_ ti·o..nsrorte das mercadorias e expor-
pequeno tl'3jecto de 50 1eguas. · taçao do~ nqu1ss1rn?s. elomentos,que alli enco~-

«. Todos esses factos são já bastante siguift- tr::m<.m os _nos~os v1zmhos1 l'Ilandai·am constru;r 
catwos e devem chamar :i. attimç:lo do govemo vapore~ e~pec1aes que descem e sobem o rio 
sobre aquellas paragens, que n:lo poderão eon- Paran.a. . . . 
tinuar abandonadits sem graYe pt•ejuizo e pe- « Diz-nos o nosso mtormante que tal e a for-
rigo para o paiz. ça des elementos ~ncontrados _nas ~bcrrimas 

~ Colllo mcdid" pro,·isoria seria de grande m:i._i·gens _ do P:tro.n:i, que _eata qua~i fündado 
vantagem o estabelecimento de uma colonia alh º.maior ponto commerc1al quo tem os ar-
militar em Sant~ :lfarh no bab::o Iguassú. a gentmo>., . . . 
qual sé communicarfa com Guarapuay~. peb _ « A c:i.r.a a que rcfor1mo-_nos e pouco mmu• 
picada abcrbt pelo engenheiro Boam·epaire : cioso._ cm '1'.atc_ria de lant:i. unpo1·t:1nc1~ pi:ra o 
esso. ~olo11ia ~erfa por sua posição, a guarditde Br~-z1l e i'rmc1palmentc )',"l':'. esta provmcrn .. A 
nossll.s fronteiras com a Republica Argentina, pcsso:. qllO nos csi:re\•e o mgna de toda fe, e 
pela per1uena distancia em que fico.ria do Cam-1 a~scguramo~ ao go;·erno :t "\'"ord"'de do que :fica. 
po-"re, o com o P:1r:i.gt1:iy peb. pi·oximidado 1lo dtto.» 
Pamn:í,que :i.o norte do lgua;su ó o limito cn- I1irns«o.-Da Pro~inci<i do Parand trans-
tre esta provin6a e a republica. » crevemos a seguinte noticia: 

O illnstrado Sr. senador Correia accNs- <( Pessoa de todo o crit~rio nos trnnsmittiu 
centou: da vilb de Palma. o seguinte to1dco de uma. 

« No rclalorio apresentado na presente sessão cart..-. alli r~Nbido., procedente de Loreto. 
pelo nobre winistro do lmpcrio, ha um topico « "\. gr:i.vidado dos factos nelb. relatados re
relativo a este a$sumpto, e nelle se reprorlttz o clama a 1tttenção dos JiOderes publicas para a 
trecho do officio do actual presidente da pro- nossa fronteira(em frente a Santo A.ngelo) com 
vineia do Par:..ni. de 27 de Setembro do anno a Republica Argentina. Eis o qu.; diz a carta : 
passado, no quaL insistindo no mesmo ponto, « Loreto, em Carrientes, 15 de Julho de 1879 
repete a.s palavras do iJx-presidente, o Sr. Dl.'. -Cowruunico-lhe que por todo o mez de De
Joaquim Bento, :í.s quaes, entretanto, não faz r.embro pretendo sahir destas trrras; quero vi-
reforencia. ver pobre no noss~ paiz e niio rico nestas re-

« O topico é este (10 : publicas, ondo um homem não tem o menor 
« Tenho por conveniente chamar a. Yossa direito. 

attenção para o seguinte trecho do officio qne :i. « Os castelhanos querem chamar a si a posse 
27 de Setemhro ultimo dirigi11-me o preúdente ele Palmas, cus te o que custar ; com·ersa.m 
da proYincfa do Paraná. ti·:i.tando da necessi- mui to em guerra com o BraziI. Jã por 
dadê da demarcação de limites: ordem do ;;o,·erno seguiu um seu encarregado 

« Sobt·e este as,umpto devo mencion'1r o para il• até o Carupo-Ere, par:i. a.Ili collocar au
fücto de terem os nossos 1·izinhos de Corrientes i t01·idodes; po1·ém l"Oltou d;iqui por dar as sezõcs 
dew.stado ws nossas fronteiras do municipio de 1 neile encarrego.do. 
Guarapuara, onde uuia banda exploradora de no- ) « Todos os hen·aes que h a nesta picada já 
ve homens, que se havia apresenfado no Campo div:i<lir~m em quatro secç<:'és, sendo os hervaea 

V. I.-27 
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de S. Pedro, A;nerico e Fr:mklin, o j tÍ foram 
nomeados fisc:i.es pa_r:i. estes pontos. Diz~m e!les 
que as ~ivi:_as são pelo Chapecõ_ e Chapim.' 'l,uc 
~s~os rios s;io: um Santo Antonio e o out10 1 ?
piry·gm1ssu. Nestos logures matam u~ bi•:m~ 
leira como se mata um cachorro: nilo ha JUst1ça. 
E,;tes homens estão bem scientes. que~ gorcrno 
brazileiro não tem tom D.do prov1denct tts .s.o ln· e 
esta. picada, o como elles só pensam em 1:<?-cr 
mal, não acho custoso Palmas e Guarapuarn 
solfrcrem alguma dcsfeitr. de b:mdos de :i.ssas
sinos. 

«Soube que hari;i aqui cinco mil e _t:rnl_o~ 
homens e não se s:ibe p~ra que fim sera. l· 01 
d~qui para là ha tempo um castelhano ; soube 
que foi at~ Gucrapua v;i. ; póde ser algum ho~
he[ro delles. Elllfün, alm1m os olh@s e n&o fac1-
li tem por li. i> 

rtfCorrespondencia do Jontaldo Cümrne1·cio de 
12 de Novembro de 1880 (d:i.ta cb correspon
dencia). 
••••••••••••••••••••r••f•#oo•••••••••o••••• ......... _ .................... ············· 

«.O go\•01•no deve ter muito em vista abrit
foceis vias de communicaçã'.o e ao mesmo tempo 
cultirn · essas regiues tão proveitosrui. 5Jabe~ 
mos :i.qui, por cartas de pessoas de conceito, 
que os :i.rgentinos tem in,·ndido parte do sul do. 
nossa p1·0\·inch e se utilis:ido ate da no•~a pl'o
dm:ção na.tum!. 

« Grandes côrtes de exploro.ções têm elles 
feito em nossas malas, picadas e esti·ada~ 1•egu
larcs. A' testa deste servi~o se di~ que est:i um 
brazileiro de nome Dutra, 'lue outr'o~·a foi aqui 
euca1·reg·ado d:t catechese e ciYilisoção dos iH
dios, homem ruBtico, ]loróm de uma acti\'idade 
aclmiravel p:i.1•:i. o tt•abalho do sortli'.o. Muíto co
nhecedor dtt nossa fronteira e elo territotio ar
g~ntino, p~·estou serYil}Os 1·elevantes a sua p:i
trrn. 

" Mas muito rual pagou o paiz a clle, como 
no sert:mi.sta Jonquim Lopes, que aqui est'i na 
32rovincia abandonado. Aq llelle, desgostoso pas
sou-se para ús argentinos que, sem duvLa lhe 
offoreceram Yantagem n1aiot'. e este niio t;i.rd:t 
fazer o ruesmo . O~ sertanist:'L Lopes ê o homorn 
que mais tem trab:i.lhado nos nossos sertões ; 
elle collhece a topographia. toda do Paraná, os 
rios, asàivisas e até os pi·oprios indios que h::.
hitaru aa noss~~ florestas. E. um homem real
mente de tempera rija e que muito e muito foz 
pela ca.techese dos se1.-agens. 

« O estabelecuucnto das colonias ultinlame nte 
creado uiio tem sómente um ~lcauce militar 
como nacional. Todos os homens são aptos para 
prestarem em tal cmergencia os seus scr,·iços. 
Couyc\m se ag-:rrogat· um possonl pt'alico e co
nhecedor dos nossos serllics. A inform:tç:1o que 
no~ dão e r1nc milhnres do argentinos v.'lo se o.s
senhoreando d:i.s nossas ricas tlorC$t:LS o c:uopos 
fecundantes. Os i1os0>08 herrncs immcns:is que 
ficam. muít~ ao sul: a melhor hc1·1·;t mate que 
possuunos e beRcfic1ada por ollcs e vendida n3 
s~dc da rcpu blic;i.. 

« l:ma b:trreira estabelecera e , aonde ~ohr~uu 
a t:i.x:a de pedag-io do.quellcs que ~e nLilisan1 do. 
cstra.d~ por elbs constmiJ.:i.. Até p:i.rccc incri
ycl este facto. Tratamos dl'.! inclo.g:i.r ~om mais 

precisão para darmos uwa ínforr:aaçtío affirm:i.
tiv:i. ao~ nossos leitoras. 

« ;:-;iio é de hoje, no entretanto, que se tem 
clam~do peb inv,1são ,wgcntina no tcrritorio 
br:tzileim, mB o go\'erno finge. ignorar. Ca
ller:i a elle a rcsponsabilid;ide da inditrcrença, 
desse criminoso silencio. N:1o somos levados 
por outro sentimeato senão o do patriotice. Nilo 
:i.conselhamos precipit,.ção e uem queremos 
um•• lul<t intouipesLh·;i. Entendemos até que 
o govet·no se de\'e hn.ver nest::i. que>tão com a 
m:iiorprudenciu e longaniinidade. 
· « :Mas o que é Yerdade é que ji se toma fóra 

de proposito e demrr:i.zo;tdo o procedimento dos 
nossos vizinhos do sul ; e ne~t e c:iso cumpi•e 
tomar-se uma medida s<h-i:\, enei·gica e re
fiectid:1. 

« Não podemos ser assim menosprezados. O 
sentimento n~cional revolt~se por factos dcs
t~s. Será. possivel que as ::iutori<lades argenti
na.s ignoram os abusos que ~e tem dado por 
pa.rtG do$ seus considadãos ~ Não q uoremos res
po11sabilis>1l-as por elles, mas torna-se indis
pensavel qualquer aviso em termos, de modo 
que as relaçlíes :uaig':lveis se m:intanha.rn sem 
desconífança de parto a parte . O nosso ministro 
em l3uenos Ayres deve olhar p:i.m isto.» 

O Sn. GA~IARGo:-Eis ahi, senh~res, a prova. 
da OCCUj'.>:l.ÇiÍO ••• 

O Sn. AxoRADE FIGUEIRA :-A invasão po~· 
padiculares. 

o SR.. c.rn.~R.GO:- Por fallal' nisso, saiba 
V. Ex. que &.inda ultimamente quando se foram 
fundar as dl11l.s colonias d,1 Cha.pecó e Chopim, 
um major :<rgeatino,irmiio do general Rocca,ac
tual presidente da r ,~publica, 'aguiu cotu uma 
•,•xp~diçMi :i. verificar .>i ellas fo.m ser estabe
lecidas no territorio comprehenclido entre o 
Pepiry-guasst\ e Santo Antonio, Chap··cà e 
Chapim; raas, verificando <J.llC i~m ser fundadas 
além do Chapecó, reg-resson. 

Scnhore•, o nobro lfa1·10 de Cotegipe disse a 
verdad ,~ quando Clil sua carta nffil'mou que as 
nossa.;; divisa~ M'am Pepiry-gu:i.ssLi " Santo 
Antonio e não o Ch~pecó e Chopiru como en
telldem os argentinos. 

O Sn. MrxrSTUO DE Est1.ux~:.:mos: - Sem 
duvida alguma. 

O SR. G.uunc;,o:-Ahi estão os tratados de 
13 de Janeiro de i 750 :i.nnullado pelo de 12 de 
Fevoreiro de 1763 ... , 

O Sn.. MrxrsTR.O DF. EsTRAXGE!Ilos:-0 tra
tado não foi ann ullado n ·:ssa parte. 

O Sn. C.\.\!AnGo :-Sim, sim, e e os~ a ori
gcn1 eh noss:i fot•ça, e do nosso dil·cito: as bases 
para a denrnrcaçlio licaram fixas. 

Notarei agom que em virtude do trat:i.do de 
1 i50 0$ gornrnos de PorLngal e Hesl,lanha. no
tur•arnm o fir.c l'r.m seguir as partidas demarca
doras. 

Por um ac.<tSO tenho MJni côpia dos dfarios 
dM duas coT11miss'Ve$, ató à demnrca~üo d.o P~
pi~y-(:hu>.ssú •.. 

O Sn. :Uhx1STRO DE E5TRA:\GEmos:-E:s:iste 
esse docnmenlo nn secrntlria dos e.>tl'ilugeiros. 
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Senh0t·~5, si houvesse duYidu sobr<1 a.1_}oskllo l Dia 7 .- Seguiram adiante; a pouca distan
g&?gr11plll~n d~ barra do Pep;ry..Guass1·1,basta\·a . cl:i do Uruguay-Pu;rmnen!ra cio lruio septcn
a 1cferc11c1a fel(e. ao Salto l>r<\nde i1o.ra deso.p- ~nonal um regato, s outro pela opposta ms.t
pal'ecei:-. . gem. A 1;2 legua do Uruguay-Puytan està 

fui duas comm1ssões f~eram :; demarcação, no meio do rio um!L ilha de p~dJ'l'.S, e junto 
como V. Eii:. sabe, no ru:us perfolto Mcàrdo. della t\m saltJ de ahut·:i. de i toez:1 forlll8.ndo 

Com os aaus ins~1·umentos o~setVltl'am reci- esc~a: Daqui regressaram ao Pepiry-Guassú; 
procamcnte a latitude e longituoe do Salto, Dm i4.- A boca do Pepiry-Guassti.medidas 
da b:u•ra. do P~perr-G~assli e assent~ram ~s geometricmnonte li elo 6'! toozas, 5 pés, na 
m:i.~·c~ com a.~ tnscripS'oes commemorat1v .. s. E1s duas pontas qu.e fo;m.tl com o Uruguay, e de 
o di."tr10 das demarca~.ocs: 39 tocr.:is, pouco ma.is a dcn.tro dellas. 

·"' Extmcto do dhtrio dos nf)marc11dOl'OS dos Distantf) 1ü0 toeia.~ para ci1n;1., nonde o c.a-
R1os Pepcry-Guassú a Santo Antonio no anno aal será d(l 2 a 3 toe~a.e do b.rgo, tem de iS 
de 1_759.- ~· commissario .º coronel .de ellge- '1 20 pés ds profü.ndida.de e p~lo la.<lo oü<mt:.11 
nheu·os Jose Fernan<les Pinto Alpmm, o por conserva consto.nLOmente 5 pés junto a ri\Jan
parte ?'\ Hespanha, D. l<raucisco de Arg·1rnllas. e.eira, e pelo ocidental tem 12, 7, 8 e i pés. 

Salnram dJ port.o de S. Xavier no dia i do o~ signaes que na bfl.rranca se descobr<)111 
Fevcrei1•0 de 1759, nm uma canóa de S remos, d« altm·a a que sol>em as aguas, nas crescen-
9 canôas de 4 e 20 baJsag. tes dos dous rios, onde as do Urugu.ay detendo 

Chegaram. ao Sa!to do (fü\ 28.- Levaram as do P<ipiry as faz recu.ar, monstram que 
em prciparntivos para passar o Salto os dias 1, este augmentarà selt fundo mais de iô pés, o 
2. e 3 de Mnrço ; concluidos estes p1•eparatiV"OS ontiio a ilhota antiga, digo contigua a sua 
si trou.~e ao )>Or~o a :ro<>is ligoil-a c.""<nôa, que boçca, cuj:i. hrgura de oriente a ocçidente é 
descarregada e fortemente :1.tada a. um ~abo de 9 toezás e 3 pés, e su.a largura de N, a 
puchars.m por ella 30 homens e 8 pegados aos S., 7 Loezas e 4 pés com pizo de ped!'as co
ladoa empur1·:1.l'a111. A altura perpendicul~r do bert:i.s de s1.randys. 
terreno era de 5 toezas, 5 pés e 4 polleg«das, !Yfodido o U r11guay ncsije lagar junto ao Pe-
e sua incli1111.ção no principio é quasi perpen- piry-Guassti apresenta 243 toez&s e 5 pés. 
dicuiar.- O espaço q\tê comprehende o desl)e- Latitude da bocca do Pepiry: 
nho é de 1280 toezas,formando escada. 270, io· 30". 

As paredes são de pedra. nog-i:-a, àurisiaima Os astrouomos de i789 acharam: 
cortadas :. p1·umo. Z7•, :10' 30"'.» 

A lattitude ob3orvado. o.eímo. do s(llto no dfa Ern virtude do novo tratado do i de Outubro 
3 ó ele 27º 9' 29"~. àe 1.líl segun.d:. expediç.ão de demarcadore$ 

Dia. 4. - Unia leg11::1 acima do Salto entra por parte d~ Hi;)spa!lh;1. e Portugal foi incum-
pola mssgem septe11tl'ional o regato Itajoá. bid.a de te~.füic:\r os Emites. 

Dfa 5.-Saguiram encostados a mesma mar- Tenho aqui o~ Diarias dos dema>"cadorcs. 
gem, passaram dois pequ0no;; a.rrefices perto " Dill.dos dos demarcadot·es dos rios Pepiry-
um do outro, mais adiante 2/3 de legua, ha Guassti., e S\1nto Anto11io no anno de 1789. 
outro que termina em uma ilha de pedra do Coi:n.missl\rios o coronel Roséio por parle do Por
lado septentl'ioual :i qual se cobre com :tscres- tugal, e D. Di0go Alve:ir pala f!cspanha. 
contes, e delrái delfa está a l.tocca do Pcpiry- «Diti 1 de Maio de fi'SO.-Disposta uma par
Gunssú que U se pode YOl' depoi~ ele lUl}UUl.dtt tid~ com alguns l\Iilicfanos do Pamgm1y e es-
a. ponta da. ilha. col~'l. ~e ambas as nações, com dous v<tqueanos 

Dia tl.-Os commissai·ios o aslrouomo5 foram ou pt·aticos da povoação, sahh1 de Santo An
reconhecer o Pepiry-Guassú, in<IS vendo que gelu no dia 7 de Maio com vive:os para dous 
sun lattitude não corl.'espon.dia a que lhe. da.v:i. mezes sob a conducta do engenhe\tu D. Andres 
o mappa que :.\companha\'(l. M sua$ instrnccões Oyarude,o 6 Ctlpitão Joaqui11.1 Feli" da Fons1mt, 
(;i. de i749) seguira.tu par<\ <:im" a euminar ue foram instruidos aom antecipação da di
si havfa outro r·io perto, deixando par~e da ecç1ío qne 'e desejava. dar <Í picad;,.. 
çmnitiva n1 boccn elo Popfry. A 1/-1 ele leg-un «Dfrigil"am a. sua marcha p~r~Ml forn1oso A'-
cntra pela margem oriental um 1·egnto, e po.s- b:i.rdiio cobo1·to do froudosas tlh:i.s (de matto) 
~3.Jo este ha. um ar:~cífe, e depois deste outro, quo i.ri.ra lt ~E elll dis~n~ia. de .5 l~g-uas, o~s
o em 8egUtdo, m:us um regato tambom peb to:indoo oçc1dcnt0orw 1Juhy-Guo.ss~ que ba1_xa 
margem orí·:nto.l ; s~gue-se outro :i.r1·Gcifo m>li , do parallelo cfa 28° e costeando v~nos arroios 
extenso, no meio do qual ha uma il.11a de p~- de pouca entidade, pri1neirs.mente o Sanoy que 
dr.is, e defronto della outrn pel:.t margem occi· rodci:i a povoaçüo _pelo lndo ~e E a S para. 
dentttl, o. distrnciu t!e if4 ele logn:i., cfüt:mte do enlrJ.r no mesma 1Juhy e dcpou> os lmpey Na
Pepiry·G11ass1i, \lm peq11(l110 l"io denomín'1.do co1miti e No.cuyugn~y IJ.tW llordaà9s de ar1·ores 
Apetereby, Do lado opposto o ,1uasi en1 fronte con.o totlos os <lc.Sl:l. 11:1.rle els Amor1co. correm ao 
dêste cle>ag11a um pequGno rBgato om cuj~ 4° quadt.~ntc. . 
fói ha um proloug-a.rac11to de pctlras fór:i. <l~ « P:i.s6ado o dtto A~bardão entro.ram por uma 
agua. picado. de 2 l /2 milh:\S de extensi!o a.bertít 

l\fa.i~ adüi.nte f. legua, e distante do Pepil·y- pelos .1csuitas cm um c:\mpo espaçoso, cercado 
Guassu, 2 1/3 lc~u.as pelo l:i.do orisntal,mn rio de ruontes 011 bosques, que se e'ltendc 4 i/2 
<1uo toznarom pelo Uru<>uay-Puytan cuj'\ fat"- le~uas com 1 de la.rgum aos 10° do NO. e lar
gura.. :i.chavJ.m ser de 40 toeza.s e 4 pés, e o seu rnlno. :na (latiludo obaervn.dfi.) 27° 31" 11."_. ~o 
fundo de 6 H. í2, f4 e 16 pé; da rio atd f12 fundo deste grande potrei.ro e que os iudios 
legua tt conhr· d:dé>z. ' ' cll:\=m Nh.ocorá-Gu:)F.&u, e onde temor. e~el-
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lentes !1er1·a es corno bons p'1~[,1s o \Jel1edouro5 rolo alb:Lrd~o dcl S:mt'Armc1 a hu<Cc\r o Ul'Uguay
pat'!l us g-1tdos~ j_len_:t1•f1.1~!l n1 os bOE;l+l~es üs noss 1.~s Pnytan , est:t tinh~ pot chefe Oy~rride 0 

g-t:o;:r3phos com?ªº pOLli..~O tl':ibalno. o. lenlll110 Cl1:tg'-'-~· 
a direito o Cebulloty, qu~ n1sce tamoem dos "- Estes sahit'am no dia 2i de NoYembre d )-
280 com direcção quasi opposta ao lj uhy- pois de "'~rias pt•ovidancias para ª'"ítu o assalto 
G:~a~sü, seguiram a NO, n:i. distancia de 8 k;- dos Tupis que poucos dias autes tinham ~OL'
g-uai. Dobraram serros asperos o contamm p.rchendido e matado seis homens que abriall).a 
muitos pequenos a1·roios lributarios do mesmo picad:i.. 
Cebolloty. « Pr0t~ndiam seguir a <ple foi abert(L pclosjc-

« Passaram por ultimo este rio, que se ineli- êUit::is, mas roconh~c0ndo qur) rlln fo, encontrar 
n:wa demasiado :10 OccidP.nte, em nm~ canóa muito long,, dr) sua fóz o rio Uruguay-Puytan 
con5truida pam ossc fim. tomffi'am diYersc\ dirccçilo parn.. ~ e cm l.4 dias 

« Encaminharam-se a rumo 50° :íE, e tendo subiram o Urugm1y-Puytan junto a su:i. fóz. 
andado 3 1/'2 milhas pot• terre11os 111euos aspe- « A •'sl:i. m0Bml\ foz tinham vindo ant•'S por 
ros e moutanhosos e quctsi s~m so1· veo. s:ihir-:tm outrn pic3d:i., passando polo Alb:i.rdão d~ Santa 
:io dia 29 de Junho ã marg«lm do U rngu•'Y q uasi Aitua d~$de a mi.-são de S. João, o astronomo 
em frente fa barra do Pepiry-Gu::isst( dos anti- D. ,Jo"quim Gundin1 e outros. 
gos demarcadores. « Ahí se foz depois outro abarrar.arnento ou 

<$. Traçada est:>. derrota, regressar·am os en- a1·!lhuens pa1·a dr•posito o foro.ecim1mto dos sm
genhsiros a Santo Angelo, deixando a par- pr~gndos no ü~amo do P··piry-N01·0: 
tida de trab:ühadores o cuidado e perfoi~iio ,i Oyarvide dep 1is d-~ d·•i:rnr a barra do Pe
da caminho, limpando-o e dando-lhe rn<iior piry-Guasstidosantigos passou do~s arrecif~s, 
largura, e liuando dos serras mais ele'·"dos, e tendo andado í 1/2 mílb.as •·ncontrou a bocca 
dos p:rntanos e outros lilfüs passos, r.ló ficar do rio A!bery qu~ foi (diz Calri:z.) equh-ocado 
transitaveis. p~los antigos d--.. marcadores, 1wlo Uruguay-

« Ficou t:i.wbem encarreg-ada do fazer em ~ho- Pllvtan ·~ com 15 l ·•guas rb naY%reção chegou 
~ori-Guassú, no principio da pícan:t, no :1nsso no 'dia 8 d•• Dewmbro-:i barra do zerdad.,iro 
de Cebolhty •! na m:crgem rlo Ll'llguay, ahnra- Urugt1a.y-Puytan-Cm·rre est' rio ao S. adis
cam ·ntos. No <li:i. 1~ de Outubro sahir::un de taucía dr, tiO l ··;:;-uas colilpondo-se d:) :3 braças, 
S. Ang-clo o commissario e :-.stronomos portu- dos quar•s o :uaio1· t 0 m a latitud ·~d! 28°. 
guezes,e os hesp:i.nhoes no dia 1-1," se reunit·sm « A 8 leguas eh füz po Cruguay-Puylrin ha 
em Nhocor,t-Guassú no di:' 21. Tomou a dian- no m~io do rio U1·u~nay uma ilha de m•ldiaua 
t'ilira a partid:i d;; S. !II. F. no dia :25, acornpa- nhura, chr,ia d~ bosqu"'• com 2(3 de milha na 
nhando o coronel Roscio a pci. apoiado em 11m dir-~cção de 11° ~ E ··m frent·~ do Na\·o Pepiry 
bastão, que lerado do desejo de yer o Pêpiry- on Xapecó, distant·· 200 loezas (180 braças). 
GusS\l d.os antigos demaTCndores, teme11 inontar « Passou dalli a ''xarnin:iL' a barr!' do Novo 
a ciwallo por causa do mau c:uninho e preferiu Pepíry-:) achou qu~ tinh.'l 110 (ou 99 brl\ç:1s) e o. 
ir a pé. 3 1(2 mílho.s achott um salto de 9 pés d:J altura, 

<$. Cb.·>gimos ao ~asso do CcbollM\• no dia 28 prec••dend<) a este muitos nrrecife~. 
do mesmo O:i.tubro, t•mdo :ttravess'aclo atá 31 « Em 25 de .Taneiro de 1790 subiu Oy:m·ide 
ar1·oios r.1ue davam suas aguas a este rio 011 o L rug11:l.y por 12 l•~•g-u:i.• acima dJ.1. bocca do 
correndo d:i. est1uerda do oc~idcnt~ cntt": igllal l:t·uguay-;\fü·im; e, para mais sn. verificar n.ndou 
m1mero de ssrros sob1·epostos e coherlos de· ar- mais 51,·guas !'io o.eiu1a r.•ncontranc1o <tll<' o liru
voredos •1ue nos obt·i;;rr.l'aru. a ap~ar parn pns· gn:iv se iHclina <lc E" N tornOLuclo-~e ca•h\ voz 
sal-os; ai.Ju1iuamlo º" r,eJ1·1Js, pí11heiro~, !ou- m:iis largo. » 
reiro~, incen"º"• ca11ella~, otc., !J sol>re tuclo Est:ts commisões d<1viam vel'ific:tr os limites; 
hel'va malte. mas eh •g-,,Jos a cerlo ponto, os eouuúiBsarios 

« Empregou-so a ru"uhfi tlc 2'J era pasoar o hespanhoes, di:tn te d:i. ""idencia, nITo t1uizera.m 
Cebollaty, e na dia :30 chegámos :i marg-em do part ícip:ir do result:i.do de~ses tt·ab:ilhos, e l:m
Urugu:iy aonde est~vam feitDs os l'~nchos oíf ça1·am ao rio os instrumentos. Desde então 
a1·m:i.z~n~ em .ciue se depositc>::m> os vivet·c·s. tudo ficou coroo "té hqje. 
O cornm<ssano po;·ti;gue:; ~1<1:; que fo.•·$rJ1ilOS Pelos trnlxtlhos de i789 verificaram-se os 
amb.os (Hosci~ e Aiveal') reco1i/wce1· a barra do limite> e as obsen·:i.c;ões de ·17:59, cujo te
Pep•>'y-Ggassu que se a}'i'C-ieatara jit!;tai;.aMc .

1 

sultado foi este : 
e"•· fn:nl•: .J,,, nmclws, tendo o rJ,·ggila!J de L•Lt. d:i. ha:·r:i. do Pepiry-
penncfo, e c(/'octiclrnieate lançlii-a>n ao áo Guassti ollservad:i. pelos 
duas canôas alli constnâdas e n<1 manhci d~ 1 commi~sarios de f7:}9.... 2í0 - 9'-23" 
31 saltm·am cm t.m·a sob1·e as duas pontes gim- ' 1.at. da barra do Pepiry-
(onnr;;ii a ~a•·;:a. do P~pi;·y-Gtia;·si~. ~fo O•·ie~i Gu,tssu observada pelos as-
tal i:rrttm. iadicu;.s <fo i·oçam,e1tto. e bi4 0fós (k tronomos de 1780~ _ ... _. 2iº-i0~-30" 
a>4 t:o;·es e:m- fJH'?. os d_rnfl,a 1~cwlo;·cs d..; 17 59 ti- La t. dn. lxi.rra <lo Pepiry-
nh<t>it dno:ado <>»cniiçücs, scgitiv!o indfrmn Guas~1i ohserrnda em 1~62. 27°- 9'-53 .. 
no se•I diai:ío. Xo dia 1 de Xovembro regres- fün -i827 0 go,·erno argentino para termi-
sai•au1 Roscto " Alvear a S. Angclo üc:rnuo ! nr.ç:io <h guert':\. en.t~e o Brazil e a. repu.hlica 
Fo>is~ea e Calrer. chefes rlemat'c:tdoros. ertviou a e~tci cúrto D. ::lfanoel JosG Garcia por-

« füuquanto <1ue :i. p:i.rtid,t du i1ue et·r,1u tador das seg·uint.;s i n8trucçõc;;: 
c~Qfe~ Fen~eca e Citirez se occup~ww· do Pc- « 3. O Sr. Garcia J'Oderã assegurar ao go
E1ry..(ruassn dos ant1gos demarcadorea,. ~eguia verna do Br:i.zil, qne, applanado $l>t6 p11sso, se 
ouva da;;de o ab:iracamento àe Nocorâ-Gua.ssri entrarã segnide.mente a tr~r da regu:lll.Ç1tll 
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dos limites entre a republica e o Impe1·io do 
BraziL e a C3tabelecer e regular "s relações de 
amizade, commercio e nwegaçli.o de um modo 
que :i.ttenda à. prospe1·idade e engrandecimento 
de ambos os paizes. 

« 4. Celebrada. que seja. a convenção preli
minar ,ou o trata.do de paz, que se ex pressa. no 
:i.rt. 2. o Sr. Garcia o remetter:i ao governo 
pelo secretario da legação ; dando as informa
ções necessa.rias, e esperará. a sua ratificação e 
ordens. 

« 5. Si desgraçadamente o go~·ernodo Braztl, 
sem dar logar a razão, se negar absolutamente 
a um:i. transacção honrosa e digna, c.J Sr. Garcia 
pedir a o seu passa 'orte, e voltará para esta 

. Cll-jlital, para instrnir o seu go1·erno. 
«Buenos Ayres, 27 de Abril de W27.-Rilla

davia.-Francisco da C1·u~. » 
Sabe o paiz qual foi o resultado :desta mis

são. 
Em i837, o governo brazileiro. preoccupado 

com este assumpto, tomou a medida constante 
do seguinte docutnento : 

Repa;·tição dos negocios estrangeiros 
« Illm. e Exm. Sr.-Desejando o go.erno im

perial, com e. maior etlkacia, remover as du
vidas. que ultima.mente se tem suscitado em as 
nossas fronteiras, e habilitar-se par:i. opportu
namente ental>olar com os estados vizinhos con
venções e tratados, que, clara e invariavel
mente, fi:.::em os limites do Imperio, e por outro 
lado, reconhecendo quanto importa, em mo.Le
ria. tão al"dua e relevante, ou•·ir a. opinião de 
possoas illustra.das e entendidas MSta parte 
importante da eata.tistica do paiz; por este mo
tivo tem o mesmo governo resoh"id~ crear uma 
commi.ssiio, composta de V. Ex. e dos Sr5. se· 
nadores José Saturnino da Costa. Pereira, ma
reehaes Antonio José Rodriglles, Raymundo 
José da. Cunha. l'<Ia.ttos e ma.jor Lmz d'Alen
coui-t, com o fim de avcrigllar: 

« Quaes os limites Sul e O~ste do Imperio, 
9. vista rios trat&<los e convonçõcs eristl'nte~ ~ 

« Quaos os limites q llo so podem conside1•ar 
como naturaes, com relação :i. localidade e topo
graphia do paiz 1 "'º governo impe1·ia.l,a.preciando devido.monlc 
o zelo que distingue a V. Ex. pelo be1n do Es
tado, se compraz em acreditar que V. E:s:. se 
occupar:i do exame do programma, que se acha 
:i.ciwa exarado, com aanelle desvello e solici
tllde que o assumpto rê'! o.er, que a publica uti
lidade recommenda, e que o caracter meSlllO de 
braz ileiro parece aconselhar ; e, rese~vando para. 
outra. occasião a expedição das instrucções, que 
devem Tegular a marcha de tão interessantes 
trab:i.lhos, o govern.o desde j:i. põe :i disposição 
da commissão nomeada todos os documeulos e 
materiaes que, por ventura possam exi~t.ir nas 
difforentes secretarias de esfado, fo.c1htanda 
assim 'l'muto lhe cumpre, 11 inteira resolução 
do problema em questão. 

.;,:Deus guarde a V. E::r.-Antonio Peregrino 
J[aciel ,1fonteiro.-Sr. Visconde de 5. Leo
poldo. 

"' Paço, om 25 de Outubro de 1837. ~ 
Ainda nada conseguiu-se ·com e8ta 'me

dida. 

Seguiu-se o tratado de i857 celebrii.do com 
o g~uer<i.l Un1ui~a.. tr-.i.tllodo que reconhecia os 
limites de 1759, mas qu.) não foi promulgado. 

o Sa. MrNISTRO Dll ESTRANGEIROS:-Foi a;i
provado pela Congresso. 

O Sa. C.i.MARGO :- Esse tratado, porém, 
como disse, não foi promulgado. 

Para. nG:o fatigar a attcnção dii. camara não 
i~io esses tratados e outros documentos ; mas 
peço permissão á camara para. pll.blicar no 
meu discurso os que me parecer~m conveni·•n
tes, porq u~ entendo presta: assim um serviço 
ao meu paiz. (Apoiados.) 

O nobre Barão de Cotegipe tem razão; não é 
o silencio que con vem; o que couvem é escla
recer o p<tiz e livrai-o de illusões. s. E:s:.,quan
do nosso representante na Confederação Ar
gentina, tentou regular essa nossa questão e 
nada o conseguiu conforrne o declarou em um 
dos seus discursos no senado. 

Senhol'es, a. ques lão de limites foi levantada, 
a imprensa apoderou-se della, e portanto visto 
os precedentes que existem, as noticias tran
q uillisadoras que nos dão os jornaes platinas 
não devem tra.nquillis~r o governo. 

A resposta âs folhas da. Confederação dão 
ellas proprias. 

Que1· V. Ex. , saber as g,1rantias de paz que 
nos oa"erecem, e os motivos pelos quaes <J.Ui en
tendew qne não podemos receiar nenhum eon
filcto ~ 

E• por que o nosso Eitigío basêa-se em um 
env no geographico visto que não existe o tal 
rio Pei1iry-G11assu e não pod~mos, porta.nto, 
fa~er quesl;iio ~obl"e uma cousa qu~ não e:s:iste ! 
Ainda hoje o Gtollo faz csta.s consideraç~es ao 
referir--se a um artigo da. Tribuna N a~ionat, 
folha, que mantem com o governo do general 
Roce;; a mais completa intimidade: 

"' Depois disso passa a contest:J.r que ;i. repu
blica. tenh,1 intentfldo usurp:1r nenhum territorio 
braúlei~o; SU$ten.ia rjli<e o litígio dipfoma
tico i·elcitivo aos limites elo imperio, basea.-se 
em iwi engano gcographico;pois gi'e não e:âsle, 
segundo o nosso coUega piatino, tai rio Pe
piry, embora figu~e elle nas cartas geogra
phic(l.S do imperio. "'º nosso collega affirma que jâmais a republi
ca estara dispost:i. a di>puta.r desertos, nem a 
fazer questilo de territorios desconhecidm;; 
?nas qi'e si se pretente pôr em duvida os sCl.Gs 
titufos, ena saberã manter com firmeza os 
seus di;·eitos. » 

Saiba V. Es:.. que tal é a opinião correnle 
naquelle paiz ; para os :irgentinos o Pepery
guassú e o Cb.11 peco ; o Santo Antonio é o 
Chopim, 

Para observancia do tratndo de i7i7, os hes
panho?s: 1.J.U.0 não queriam rClconhecer os limi.tes 
de ii59, provo~.aram e 1izeram os po~tu~nezes 
sustentar contra -Os indfos lutas terr1ve1s du
rante as q_uaes deram-se combllotes de ficarem 
roais de mil mortos no campo de batallui.. 

E' Uffi ;). questão, Sr. presidex:te, que traz ori
gem, ~oroo e~ .ia. disse, de i,uu1to aangue _e -~e 
enormes sacrdie1os. Que e nosso ·o terr1umo 
llllo li.a du\"Ída.• 
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Declaro agora ao nobre ministro riue no Pa~so 1 

Pagy 110 Uruguay, do lado co;re!ltino. existe 
uma estação fiscal que cobra d1re1tos <los pro
ductos que vem do territorio contestado pelos 
nossos vizinhos. (Apa,.tcs.) 

A estação fiscal està com effeito em lerritol"io 
argentino. 

O nobre Barão de Cotag-ipe como nenhum 
hrazileiro d eseja a guerra; não ha raz11o para 
a :i.ceusaçã:o qu0 nesse ponto lhe fazem os or
gãos offi.cia.es e offi.ciosos da. republi<:a Argen
tinl!.,tiUO no entretanto supp:1i:i-em o rw P2pory
Guassti, quando o no ore rn1111stro sabe tao l.Jem 
como eu c1 ue o vi que esse é o rio que nos se
para da Confcdcraçlio. · 

O SR. MrNISTRO Dll EsTRAXGEnms = - O pro
p1•io decreto argentiao fa!la de um rio PepeL·y
Guassü. 

O SR. C,lM.'..RGO: - Mas dizem que ha. en
gano, que é o CI1epecó, cuj~ !.Jarra fic:i. 24 leguas 
aeima. da. do Pepery..Guassu. 

J':i vê o go;•et·no que não ha. nenhuma iru
pr-udell.cio., que não póde h:;i.ver inconveniencis. 
em discutir-se este assumpto. (Apoiados.) 

Cumpro o meu dever com a convic<;>iio de que 
bem procedo, e, si tiveSEemos liquidado esta 
questão a. mais tempo.não esttiri11.mos ameaçados 
de tão grave confiicto. 

Sr. pre~id•nte, fiz pa.rte de uma commissão 
scientifica,que andou em explorações pelos ser
tões do Alto U1·uguay, nas provincia, do Hio 
Gr:i.nde e Paraná; com os mappas topographicos 
e cartas geographicas r1ue possuímos, fonios 
levados a todos os ponlos indicados, reconh e
ceado e:sacLidao mathematica nos trn.balhos das 
commissões de i759. Partindo do pontos que 
haviam sido obse1·vados e dC!ll"-J:Cados, atr:wes
sando uma zona de 10 leguas ·ao sertão, fomos 
:!.ahir p1·ecisarnente, ã marg·em esquerda do 
Uruguay em frente â. barra do Pepiry-Guassú, 
donde sahi111os ern e~plorações e reeonheci
mi:intos n.o Salto GPande, Chapecó, Urngnay
Puytail, e todos os outt'os a.ftluentes do lJruguay 
pelas margen~ esquerda e direiia verific :i.ndo a. 
e:s:actidão das demarcações de i759. Eis as ve
rificaçõe.~ que fizemos : 

O rio elo Passo Funclo é o l:ruguay-Midlll das 
commissões de 1759 e 1787 ; 

O rio Chapecó e o denominado- Novo -Pe-
piry-Gaa.ssü dos hcspanhóes ; 

O rio dn Va.rzea ó o lil'ugaay-PuyL'l.n; 
O Guarita ó o Albery; 

E, o rio qilc se lhe segue r.onftucnte peb 
margem dii·eita do Urnguay é o Pepiry-Guassú 
que com o seu contravePtente ~a:nto Antonio 
dividem a nossa pro\'Íncia do Paranà da de C01·
rientes da Confederação Argenlina. 

O rio Ch:'!pccô on Novo Pcpi~y-Guassti, acha
SCl em territorio da provincia do Pai.-anà, c-orre 
no rumo de SE_ 

Algumas operações na barra deste !'ÍO afim 
de verificar os resultados obtidos pelas antigas 
commissões demarcadoras con.~ordar:un. 

Tew. a. s~ Õ.'l.l'ra 96 bra~.:i.s de 1<1.rguri• tendo 
'a profundtda de tres. 

Esta profnndid"'1e decresce a medida que se 
aóoe p(llo mesmo rio. 

A gr11nde e formosa ilha. do Chapecõ segue o 
rumo NE, com 1000 bra.i;a.s de ext•~nsão eonfor
ine a vei'ificação dos resuLLados do~ antigos de
ma.i·cadores. 

Dista" l.Jat·ra do Chllpecõ do. d9 rio do PaMJO 
Fundo H legoas, tendo os antigos demarc..dor.ef> 
achado :i mesm<\ distancia. 

São os dous principaes confluentes do Ur1A
guay qu ' se encontram na extensão cxplorad;\: 
o rio da Yarzêa oa ()rui:-11.a.y-Puytan e o Cha
pecó ou Novo Pepiry-Gu:issú dos Hespanhólils. 

Achamos nove legoa.s da barr:t do Chapecó a 
do ~iodo Va.rzêa, rssulta.Qo quo concordoa com 
o obtido pelas antigas commissões demarca
dor:ls. 

O rio Guarita, ou lubery dos antigos demar
cadores, foi tom;tdo pelo Uruguay-Puytan polas 
commissarios de ii59, qne acharafü para. a lar
gura de sua bar.·a 44 braça,s, o mesmo res ul
tado r1uc encontramos. 

D is ta a b:trra <leste rio 2 i /2 legoas da barr;>. 
do Pcpiry..Gunssti, conforme os mesmos resul
tados achados pelall eommis~ões de 1759 e i759, 
encontrando-so em seguida a fóz do rio Ap•te
rchy mencionado_ pelos antigos dcmarc:i
doros. 
A~sim verificamos a e:s:actid5o dos trabalhos 

dà commissão mixta. que em c()nsequencia N.o~ 
tr'1tados de 1759 fez a doma.reação dos limites, 
nesta parte da America entro ns possessões de 
Portv,g:tl e Hespanha. 

O governo imperial ta\·e informações que dc
V•'mos refutar. 

Avjso do ministerio de estmugciros ::to pre
sidente da provi ncia rofori ndo-sG :is informa
ções do D!'. Antonio Gomes Pinheil-o llfa
ch:ido. 

Não <.Í exo.cto, como informa o Dr. Pinheiro, 
que o rio do Passo Fundo seja o Urugn:iy
Puytan. 

St1o destituídas de YC!rdade as informa.~ÕQS :1. 

que se l'efere o mesmo Dr. do teucnle Pc~ro 
Ribeiro Narde ao coronel .Manoel Lniz Ozor10. 

O aviso do 22 de Janeiro de i85G dirigido ao 
mini$tro do imperio, 1~ ei·roneo quando tira 
estas conclusões : que o rio Santa Rosa ci o 
Urugun.y Puytan; - que o Santo Christo é o 
Albery1· (1ue o Cômma.ndahy é o Cebollaty. 

Silo crroneas tocbs as conclu~ões tiradas pelo 
esboço do mapp:i. do tenente Narde e t1•ansmit
tiJ:u; :í presiuencia em ayiso de rn ele Janeiro 
de 1860. 

?\ão consta r1ne o verdarl1·iro Pepiry-Guassú 
tenha. recebido a denominação de Pepiry
Mirim, qu e só a má. fé poderia Mtribuir-lhe, 
nfim de ser considerado e-orno linhn divisaria o 
No\·o--Pcpiry, ou Chapecó, conforme muito beJn 
diz o aviso de 30 de Setembro de i858. 

Prevalecendo os lratados de 1750, a conven
ção de 12 de Feve1·ciro do :1761, o o trata.do 
preliminar de iií7, està perfeitamelltc descri
mino1dn a posição do verd:ideiTo Pepiry-G\lassil, 
limite do impm.·io com n Confederação Argen
tina. 

Judiciosas e ,·erdadciras são as conclusões 
tir:i.d:is no aviso jã rofel"ido quando di·r, que ,. 
fóz do ~:omdciro Pepiry-Guassu está. a pouco 
mais de uma lcgua do Salto-Grande, e _íiüe 
nr~sl'3 intcrvallo sõ dcs:i.g-ltl o rio Ilnpo1 polo 
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larlo 3eptentrional e a e~istencia da ilh.:i. na 
boee:i. do verdadeiro Pepiry. 

La.titude do Salto Grand~-Snl- 27• 09" 40" 
-long. -324, 04'. 

Narra. do PeJJiry-Gnassti. :i. leste de su:i cou
fluencia com o CJruguay-Lat. sul 27~, 09', 2:r 
-Long. 324°,: 07' 2 ij2 l0guas adiant·., ho~ca 
de Aluery,-27°, 13'-Long. 324°;14. 

Aind:i. n:.i m:i.rgem austral, barra do Uru
guay-Puytan-la.t. 27°, i4'-long . 3Z4°, 44'. 

Chapccó-lat. 27•, 05'-long.-- 325•, GO", 
36", de3agua na marge111 septentriônal, 12 le
guas acia.a. da bo.rra do Uruguay-Mirim pela 
m:trgcm a.ustrnl-lat. 27°,-16-long. 325•, -24'. 

E' exacto, conforme diz o referido a.viso, que 
0-!!tes são os Ires rios priucipaes menc~onados 
pelos antigo~ demarcadores, emhora tenham 
oulros nome>, o que r,,a.lmente ;tcontece. 

Não é exacto, como conclue o referido :i.viso, 
1111e o rto Santa Rosa seja o Uruguay-Puyt:m: 
o :!!a.nto· Christo, o Ali> 'ry; e o Coiuma.ndahy, o 
Cebollaty. 

O Alb0ry, o Urtrgt1:iy-Pt1ytn.n, fir..am acirna 
do Salto ; o primeiro tre3 l•,guM e o segundo 
HS; no entNtanto que os rios Santo Christo, 
Sa.uta Rosa. e Commanda.hy, ficam todos ah:i.ixo 
do Salto "m dist:i.ncias co~idel':l.vcis. 

Aa ine:s:actas - informações ·.io Lenenle Narcle 
co11duziram a estas al.hurdas conclusües. 

JudiciOSa.Jl e ex:actas são as conclusões fü•adas n• aviso do ministerio de estrangeiros do iu 
de Outubro de 1855. 

Posições geographicas segundo este aviso : 
2ioo9·2~" - la.tt. - Pepiry-Gua.ssu - long. 

- 324,07. 
~7<>05' - long. - lati. - Cho.pecõ - 325. 
~·13' - lon:;. - htt. - Albery - 324 -14'. 
!7°16" - l:i.tt. - l:ruguay-Puyta.n - long. 

- 325 e24. 
Os mappas e not.as quo acompanhara1u o :iviso 

do ministro de estrangeiros de 17 do Janeil"O 
d~ 1856 conferem com as verdadeil"n& posições 
dos rios que dividem o territol'io contestado. 

A ilha qne e:üste na boce:>. elo Pepil'y-Guassú 
~m do oriente a. occidento !l toezas e 3 pés, e 
de~. a S. 7 toez:i.s e 4 pés. 
- Largura enti·e as duas pontas da barra do Pe
pery-Guassú, 52 toez!'.S e 5 pés. 

lilentro da barra. 'iJ1 toeza.s. 
No o:s:tremo oriental collocoa-se o marco di

Tisorio. 
Set.i curso é de 36 a. 38 leguas. 
Distanto 160 toezas da bocca do Pepiry tem 

e~te rio 2 a. 3 tooz:is de largo e 18 a. 20 pés de 
profuadidade, e parll. o lado oriental conserva 
õ pés, e pelo occidental tem ~2, 7, 8 e 1 pés. 

Não ·podiam prevalecer as razões a.prC3sen
ta.daa pelos com.missitrios hcspanhos das oorn
missõeslde 1787, allegaudo ser o Pepiry-Guassu 
muito pequeno e ser o Chapecô designa.do por 
Pepiry~pelos indios, d~vendo{pr-ovalccer as con
clusões tira.das no officio de 10 do Outubro 
de 1855: 

l~io .All>ery-27°, :13·-IoBg-324,14 (na ma.r
gcra Austral.) 

Dez leguas no Oriente deste faz barra pela 
l1filDll _ma.rg-em,: 

Uruguay-Puytit.n,- lat. - Zi• 14'-long.-
324,44; . 

Chnpecô,-lat. 27°,05,- long .-325, 00', 36'" 
{de;o.gua pela margem septentrional) ; 

Uruguny-mirim; Ulargem austral ; 
Lat.-27° 16'-long 3~0 24'. 
As longitu<les são refet·id.-~ no mel"icliano da. 

Ilha do) Fel'l'O. 
ParJ. mais pel"feit:l. intelligencia dos tr;i.ba

lhos re:i.liz:i<lo~ farei a comparaç.ão entre os re
sultados <las antigas comtuissõea e os r~entes . 

O rio Untguay em frente â ba.rr:i. do r io 
Pepiry-Gu.assú tem a la.rgur-ã. medida. da 175 
bra~.a~, resultado idontieo ao qne chogaram 
as a.utig-.is com1uissvos demarcadoras. 

Dos trab;i.lhos eiecutados na !Jarra do r io 
Popiry-Guassu resultaram calculos iguaes aes 
q e acharam os antigos comm1ssarios. 

A profundidade das aguas n:i. di~taneia da 
144 bt•aças da sua bart'll. e pela mar~am direita 
ê d~ i8, iõ, 12, 6 palmos e no meio do rio, ~ 
esta lllCSma distancia 21, te•do OS antigos de
marcadot•es Clllcontrado 18, i4, 12, 5 e 22, re
sultados que conco1·dam ent-re si. 

A ilha descripta p0los an~igos commissn.rios 
niio póde prestar-sG a verificações, por isso que 
depois de mais de um seculo ella SG acha trans.
formada. p >las m:i.teris.s de allu '-ião deposita.das 
p0la.s :i.gua.s em concurreacia dos dous rios pela 
força de transporte de suas aguas. 

No ontret11.nto e e:rn.cto, como notaram:os 
antigos di:imarcadores, que ella encobre a fúz 
do Pepiry, pa\·a quein sobe o U1· uguay, c1ue 
seus extremos cort"em de N a S, e de E a. O 
verdadeiras ; Cl que seu ex.lr6mo inferior cor
responde ao ex.tremo oriental de uma c:i.chocira 
que to1•mina na margem oriental do l:ruguay. 

Variti.c:i.da deste modo a posi\:ão da !JarL•a. do 
Pepiry-Gua.ssu, continuaram-se nas outras in
vestigações sobre o Salto Gra.nd0. 

Dos tt·a!Jalhos ahi ex.ccutucios resultou para o 
compt·ii:aento do S:i.ito 1182 braça.a e 50 palmos 
approxill.:actos pa1•a sua. altura uo sentido per 
]_) endicular. 

Em quaai todo seu desenvolvimento· o Salto 
apresenLa. esta. diI"ecção. 

O Uruguay- Puytan, pl'esentemente conh~ 
cido pela denouún:i.çilo de Rio di.• Varzea, e 
o All>ery, conb.ecido por Guarita, têm 5Uas 
barr:J.S : o primeiro a 18 leguas acima do 
Salto Gra.nde, e 17 :i.cima. da barra do P~
piry-Guassú ; o çcgundo a 3 legu;i.s, acima 
do Salto Grande, e 2 :i.cima da !Jarra do 
Pepiry-Gnassú. 

O rio Cobolaty, conhecido p ela denomi
na.çil'o do rio Turvo, tem su;i. barra. 5 legua.s 
dist~nte do ·S11Ho Grande, não pojendo con
fondir-se com o Comandahy qne fica mnito 
mais abnixo. 

O mesmo acontece :i.os rios S::i.nto RoSa. e 
Santo Cb.risto, que des:i.gn:i.m abaixo do Salto 
Gr-.i.ndc, e que por esta ~zão não podem ser 
confundidos com os rios Albery on Guarita, 
Ur01ga.i.y-Puyt.'\n, ou rio da Varzea, que des
agus.m acima do Sa.lto Grande nas distancias 
j :i. reíoridas. 

As infundadas informações que te m reca
bido o governo impel.'i:\l, além do. prejudi
Cl\rem aos judiciosos argumontos do a.mo 
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de :16 de Outubro de iB55, podem trazer 
desintelligencias entre a imperio e a Confe
dera~ik _'l.rg-c:i.tin"· 

A prev:l!e cerera os tratados celebrados entre 
as corôas hespanhúla e poNugueza em 1i50, 
a cmrvenção de Ferereiro de 1761. e o tr:itndo 
pr(:;limin:i.r de 1777, não se pódo comprchender 
as razões pelas quaaes os com.missarias hespa
nhóes de 1787 não• quizeram aceít.ir o Pepiry
Guassu, como limite de sua.s po$sessões, ba
seii.ndo-se p~ra isso nos improcedentes argu
mentos de ser o Pe11iry-Goassli um rio iuuito 
pequeno, e ser designado pelos indios pela de
nominação do Pepiry-Mirim.. 

Os commissarios hespanhóes nas com mi •sõ ··s 
mixtas, qu·~ ~e seguiram á priruitil-a que de
marcou os limites, recusaram sempre proceder 
as verificaçõ's, e um:i. vez que não pu•l ·ram 
desconber a evidencia demonstrado. pelos com
mises.rios portugue~es, inutilizaram os ins
trnmentos de que s' devfam servir para a veri
ficação das latti tudes e longitudes observadas 
pefa commissão demarcadora. 

Pretenderam então os hespanhóes, como pre
tondem hoje os argentinos, que sirvam de 
divisa. entre o imperio e a Confederação o rio 
Chapecó e seu contrave1·t·~nt ~ Chapim. 

A barra do Ch:i.pecô fim no entr.;tanto a 20 
e tants.s legu:is acima da barra do rio Pepiry
Guassu, leguas que foram medidas por a<>ua. 
à luneta micrometrfoa. segundo as sinuosid~des 
das margons. 

E' pois o territorio da provinda do Parana 
situado entre os rios Pepiry-Guassu ,. seu 
co.ntra.ycrtente Cbopim, que <i o li ti~ioso entre 
o imperio e a Confederação Argentiu~ na 011i
nião desta. 

Desde, poi·ém que ambos os paizcs re~olV"am 
mandar proceder de a~cordo, e :11ar commis
sarios º·º commissões competente$ as preci
sas ver.1ii.cações. :econhec_erà. a Confederação 
Argent1n:i o direito e a JUstlça. que assisLem 
ao Br:i.zil. 

Não fatigatei por muito tempe a e.ttenção dos 
meus honrados oollegas. 

(N<to apoiados.} 

0Sa. MARTm FR4NCtsco JUNIOR :-Tem-nos 
instruido ba.sta.nte. · 

O SR. CA~!ARGo: - Muito tinha que dizer 
ainda em referencia a todos os documentos e 
provas que tenho s?bre. esta questão, miis os 
d.ocumentcs qu~ publico dispensam-me de con
trnuar. 

_A V. Ex. S~._ ministro eu repito aqui o que 
d1~s~ ao meu illustre amigo o Sr. Pedro Luiz 
ministro de estrangeiros : não pó de V. Ex:. 
colb~z- maior gloria par3. o seu nome do que 
ter~nando esta questão com honra para a nossa 
p:i.tr1a_ 

O ~a. CJ\.MA!lGo:- :?rfa• que exercito t Eu jà 
tive idea. como se tem feito em outros parla
mcn tos,de convidar ou p1•opor que a camarél to
mas-se conhecimento renl do estado do nosso 
ox.erc ito e armada. 

O Sa. A~DU.ADE FrGUlllRA : - Pôde contar 
com o meu yoto. 

O SR. CA~IAMO : - Si con t:tr com o voto da. 
ca.ma.ra o farei. (Ha diDersos apai-tes.) 

Que consolo poderá ler um coração patriota. 
ao Yer a patda mutilada, ou arrancada pelas 
armas, parte do seu territorio ~ 

Não se impede a guerra escondendo os males 
que e:ristem e os perigos que nos ameaçam. 

N<ls la níío temos exercito, temos ba.talhões, 
só no nome, do iOO e 2110 praç~s e ca \'aliaria a 
pe. (-4.pa.rtes.) 

O _paiz não está nas condições de repellir im
mediatamen te uma invaslío em nossas fron
tei·ras. (Apartes • ) 

A melhor arma do soldado de ca\•allaria. é 
o e.anilo, quo não temos; a. cavallaria rio
grandense faz os prodígios que praticou no Pa
ragnay, tornando fortalezas e conquisbndo vic
torias. de eterna gloria para o Brazil e para a. 
pro\'Íncia de que eram filhos aquelles valentes, 
mas precisa presentemente de organização, 
quer r. de lin1ia quer a da guarda nacional. 

Alem disto b.a o estado de indisniplinn, e 
de desorganização em que está o nosso e:i:er
cito, devendo considerar-se ta.mbem que temos 
uma fronteira aber ta. de mais de 100 leguas. 

O rio Uruguay de um momento para o outro 
póde ser tr:'.nsp0.;to. ,\. Coafedera~Ao Argentina 
leva sua.s estradas de ferro até quasi a Restau~ 
rs.ç:fo em frente :l l:rngnayAna ; a estr:tda de 
ferm de Mon tevidêo ~'º Salto dirige-se a.o 
Quarairn. 

O governo dove tambem dizer o que pr'tcnde 
fazer, si e:te.;ut:i. ou não a .lei da conscripção ; 
si ó lei ó p:i.rl\. todo o paiz ; não póde haver 
nxccpção de nenhum:\. prm·incia. (.4.poiados.) 

Sr. presidente. não são imaginarios os pe
rigos c1ue temos no Prat:1. ; de um lliomcnto 
para outro podem surgir gra;issimas difficul
d.ades 

Tenho aqui (mostl·ar11lo um lforo) um:i. ob1·a., 
iue não <i antiga, é de 1880, e intitula-se
Estutlos Saciaes , Politicos e Ecenomicos 
sobre a Re;;ublica Otienlal do Urv.gnay. 

O seu autor, homem illustr:i.do e pensador, 
raostra a natureza e o valor dos problemas po · 
líticos que preoccupam seuE compatriotas e os 
estadistas argentinos. 
E~tud:mdo esse$ problemas, o passado, o pre

sente e o futuro da republica, sua patria, 
chega a estas soluções : 
.• « O futuro-primeira solução-a independen
c1a. 

O futuro-segunda sob.ção-a reeonslrucçã'.o 
dos eatados do Prata.. Ha i:nais wna circumstancia: eu não qi;iero 

q~e, s1 u fi~ge!Jo da guerra cabir sobre nós, a 
m~nha provmc1a desarmada oom as auas fron- O fotnro-tercei~a e unica solução provavel 
~eiras total~~nt.e dasguarnecidas e expostos à -a provincia cisplatina. · 
invasão ~o inumgo, e:s:probe a.as. seus repreEen- Ternos ta.rnbem, $enhores. o Pü.rll.guay, e os 
ta~eS na.o terem procnr:Ldo COnJUrar OS males. trata.dos que llOS CU~pre sustentar e gar;inLir. 

éstá.1lª- DllPUT.l.no:-Parte do nosso exercito l 0s ho.men$ mais eminentes da Confederação 
- Ar gentma escrevem coastantemente sobre estes 
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assumptos e muitas são paladinos da recon
strucção do antigo vice-reinado. 

A S. Ex., Sr. ministro, cheio de talento e de 
patriotismo, peço que estude, que medite sobre 
tão graves assumptos, porque nssim prestarâ. 
um g-rande serdço ao seu paiz. como reeom
mendará o se11 nome aos applausos <l:i posteri
dade. 

Tenho concluido. (Muito bem muito 
bet>i.) 

A discussão fica adiada pela hora. 
O Sa. J. Pzxrno, obtendo a palavra pela. 

ordem, lembra ao Sr_ presidente que nn sessão 
anterior pediu qcte fosse incluido na ordem do 
dia o projecto n. 112, vindo do aena.do. 

O Sit- PRESit>ENTl!: declara que esse projecto 
estâ incluido na ordem do dia para arn;i.nhã. 

O SR. PRE:S!DENTE dli. pa.ra a ordem do dia 
1 de Junho o seguinte : 

1~ pane 

Continuaçlto da 2~ discussão do Ol'Ça..ruento de 
estrangeiros. 

ConÜnllaçilo da discussão unica do projBcto 
n. H7 àe 1882, approvando a. peMão de 600$ 
a.o padre Joa.q uim d;i. Silva Cesar. 

21 discussão do orçamento da marinha. 
fn discussio do projecto n. 103 sobre dis

pensa de excesso de ida.de ao capitao Julii!o 
Augusto de Serra. Martins. · 

Discussão unica da. emenda do senndo (pro
jecto n. Hi) :.;brindo um ~redito ao ministerio 
da marinha. de 2: 400;} pa.1·a pag-amen to dos ven
cimentos devidos a Lauriano Jose Martins Pe
nha Junior. 
. Discu~são uniclL da e!11enda do senado (pro
J0Cto n. 49) ~obre credl!os para a sessão ox
tra.ordinaría. de 1880 _ 

2a pat-te (ds 2 lioras ou antes) 

3ª discussão do orçamento •la guerra_ 
2~ discussão do projecto n - ii2 A de i8B2, 

sobre tranaferencias de algumas fregueúas do 
Rio de J:i.neiro e Minas Geraes. · 

Levanta.se a sessão ás 4 3[4 horas da tarde. 

ACTA DA 10" SEBilÃO Ell f Dl!: ru~nm DE i882. 

Preside11cia do 8>'. Ferrefra (le! Moura 

SUMMARIO.-&XP&DIE!rro.-Requorimentos do• Srs. Ca•
dido do Oli<eira, Taunay, P•roiri Cabral, Arlstldos 
Spin()}~, Ah·a.ro Caruinha.t ~í:Jt .. Dowoll1 Jo~ê Marí;?JJDO. 
~hrüm Fr:mcisoo Filho, Aula uio Pinto. Th<ophilo .
hr.DEn De} DlA.--Or9an:wnlo .tlc ~lnu1goiros.~ Discurso Uo 
Sr. AnLlrnde Figueira. Orr.amonto d\\ i;ucrra.-Discurso 
do Sr. Gomes do Caslto. 

A'8 i1 horas, feita a chamada., acham-se p-re
sentes, o;; Srs.: Ferreira de Moura, !lfatta Ma
chado, Ribeiro de .Meneze<, Leopoldo .Cunha, 
Ba;;son, Alves de .A.ra11jo, Vieira de Andrade, J. 
Penido, Theophllo, Silva .Maia, R-Odciguc• Lima 
Juvencio Alves, ltatisl:iona, lgnacio Martin9, 
Alcoforado, Pereira Cabral, Mac-Dowell, Can~ 

v. r.-28 

tão, Cruz, Barão da Est:tncia e Gonçal vc; de 
Carvalho. 

Comparecem, depois da. chamada, º' Sra. : 
Prado Pimentel, Sinval, Espindola, Salu$tiano 
Ribas, Antonio Pinto, Peretti, Lourenço de Al~ 
buguerque,~scra~nol.e TaunaJ'.. Candido de Oli~ 
ve1u, Henrique d'Avila, Martim Franci$co Fi
lho, Jiné Pompeu, i\111noel Carlos. Monta.ndoli . 
Olympio Vallad~o, Ulhôa. Cintra A!fonsZ 
Penna, Maciel, Vaz de ~folio, Alfredo Chave• 
Barito de Guahy, SGraphico, Barão d:i. Leopol: 
dina, Meton, Lacerda \Verneck, Souza Leito 
C:i.>tello Branco, Almeida Oliveira, AndrJ 
Fleury, A-ri~tides Spinoln, Henrique Mar9ues, 
Alvaro Caminha., Gomes de Ca<tro, Rodrigues 
Junior, Soares, Rego Barros, Rodrigues Pei~ 
xoto, Souza Queiroz Junior, Generogo Marques, 
Barão do Canindó, Barão da Villa da Barra e 
Silviano Brandão. 

A'~ 11 horas e 50 minuto$, achando-se pre
sentes 64 S1·s. ieputados, o Sr. presidente abre 
a sessão. 

Comparecem, depois e aberta a s~ssão, e 
ainda dentl'o d~ hora r-~gim~nbl,os Sr;;. : Fran
cisco Sodré, Co~iho C:impo.; , Andradri Figueira, 
Tarquinio d·! Souza, Amaro Bez ~rr.t, José Ma
rianno, João Caetrno,Manoel Portella, Ruy Bar-.· 
bosa, Fernandes d; Olivdrà, C:tdo;i Affonso e 
Gonçalvc~ Fcrr :u•a. 

Comparccelll,fóra da hor.i. rogimBntal,os Srs.: 
Pereii:a d9. Silva, Geminiano, Silva Mafra, Ca
mugo, Adriano Pimentel, Almeida Nogueira, 
Polil.peu, Joaquim T~v,1r~s, Araujo Piuho, 
Aíl'onso Celso Juuior, Martim Francisco, Ullys
scs. Vianna, Moreira de Barros, Lima Duart~, 
Bulh~s, F. Bn.lizario, Souza Carvalbo, Ferreira 
Viann:l, Fdicio dos Srnto>, T. Henriques, Du
quc-E,;trad.a Tcix~irJ, Antonio d~ Siqueira, 
C~rndro d·t Cunha e FcJi,;be1•to. 

Faltam,com aan~a po1rticipad:i,os S1•a.: Acaioli 
de ,\zevcdo, Au~u,;to Fl ·ury, Almeida Pereira, 
Ba1·ão do Anadia, Barão a,, Araç.:ig-y, Carvalho 
Rez,111rk, Cruz Gouven, Fl·anklin Doria, Prisco 
Paraizo, Paulino d] Souza, Rodolpho Danbs, 
Vfanna Vaz, Zama e Ildeffonso de Araujo. 

Faltam sem causa p:i.rticipa<h os Sr!.: Abê• 
fardo d~ Brito, Bezerra de Mcn.:zes, Cost:t 
Pinto, Dianna o Passos Miranda. 

E' lida, posta eni discussão e approv~uh a 
acta de 3i de M~io ultimo-

0 Sn •. 1° SECllET.AlUO dà cont~ do ae~intc 

EXPEDIENTE 

Officfo3 
Do mini8tm·io do> negocios d11 fazenda 

de 30 de M io ultimo, remettendo ;t rela: 
~ão do' <'mpregados e pessoas qne, de Ja
neiro de i880 a Dozembro de 1881, receberam 
a.judas de custo e gratificaçõe> por commis
,õ~•, om que ~e occuparam por ordom ou con
vito deste minhterio.-A quem fez a re<ici.
si.ç.:lo-

Do minist0rio dos negocios da guerr,1, de 29 
de Maio ultimo, remettendo os dous requeri
mentos, competentemente informados, em que 
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os t,t· 'l ~ntc; Guilh~rmn Rondot Avil<J.~'rio t ()o 
batJlhão de iufanL:trí:i. e Jo;;ó Joaquim.de An
dr:i.àe NeYe« do corpo d~ e ·t:tdo nuior de za 
d ,5,o. p·•dem. o prinrniro, tr.tn •forono:i.1 p:1 r:1 
., arm:1 d, artilh:iru<, e o ultimo, relev;iç.ão d;l 
perda de :infguidldc que , offreu por t~1· c;1.<1do 
aggregado â ar1n:1 de ca~·allarfa, a que então 
pertencb.-A' commis~ão de marinha o guerra. 

Do mesmo minist,,rio, e de igual da t·1, remét
tendo o requerimento, convenientemc11te in
form:1do, em que o alfere; do ô• b:üÜhilo de 
infanta.ria, Tholn:i.z Joaqu~m Robe1·lo, pede dis
p ensa d e idad0 p.n'.1 estud;u· o c ur o de .\u;i 
arma em uma d:1s ~scola~ militare' do impcrio. 
- A' comm1ssãode marinha e guerrn. 

Thl mesmo ministerfo, e d:i mesma data, 
enviando o r eqnerimento,competentement • in
formado, em que o tencn Lo do i g. b:it Q.lhão de 
infa ntarfo F'ranci~o Feliic de Araujo, :Uumno 
do curso pr eps.ratorio annexo a ese' la militar 
da eõrte, pede dispensa de excesso de idade, 
afim de presta.r exame no fim do corrente anno, 
das ma.terias que está estudando.-A' commis
são de marinha e guerra. 

Do mesmo ministerio, de i;ual data. de
volvendo o requerimento, competenten1ente in
forma.do. em que o 01'-almol\.:irife do arson:i.l de 

. guerra da cõrle, Firmino Jorge da Rocha, pede 
se lhe conceàa a posontadoria no dito lagar com 
o ordenado correspondente a 25 annos de ser
viço.-A quem fez a requisição. 

Da presidencfa da p rovincia do Ceartí, de 
15 de Maio ultimo, remettendo dc.us e x.empla
r es do relato!'io, com que o Exm. Sr. Dr. Tor,. 
qualo !11.en~es Via.nn" passou a administração 
da provm clll. a 22 de 11forço ultimo.- A ár
ehivar. 

Do Sr. dapul!Ldo C;m·:\lho Resende. ile i 
de Junho corrent<, cnmmunica.ndo que por en
commoda.do não comparece hoje :i sepsão destn 
c :unara, e pelo mesmo moti,·o ni!o <'Ompareccu 
às sessões de 30 e .'31 de l\foio ultimo.-Intei
mda . 
~ Sr._dcput.ado lld':fonso de Arauj o, de 31 de 
~o ultuno. eommumcand.> que justos motivos 
obrigam S. Ex . a :retirar-se por alguns dias da 
cõrte,""'."Inteir:ld:l. 

~querimentos : 

Do Dr._José Augusto Pereira Lisboa, pedindo 
um J:llillllO em remuneração da d<:ncobcr t.:i. que 
fez illfhydrato de chlo1·al, como antidato do 
Vellllno ophidico.-A's cammissõ~ ; de sa.ude 
publica, cammercio, indu;tria. Q arte ;. 

pe 11fano~l Thomaz do< Santo', pedindo lbe 
seJa concedida a etape a quo ~ e julga com di
reito, por ter servido na luta da. independencia.. 
-A commis~ão de marinha. 1;1 guerra. 

E' lida e approvada a rndacção n . 24 de 1882. 
OJ:mendas do senado.) 

E' lido e approva.do o seguinte 

Parecei· 
1SS2.-N. i9G 
~ Sl!SS:Í.0 

Prctenção de :O. Mafalda Zeferino. Boul"bO~ 
A' commissão de pensões o ordenados foi 

p~csante a petição de D. Mafald:i Zeferina. 

Bour~n. viuva do tenente honora.rio do exer
dw e refom udo do corpo polici" l d' pro\iacia 
do Rio dt' faneiro Cmdido JoséCorrêa da Silv:. 
Bourbon, >oli,•it •ndo um:i pemão pcira si e sua 
filha. sol teirci, D. Eme>tin:.i Candida Bourbou, 
que us abrigue e amp,tre da miseria. 

A 1:ommissão, comquanto reconhoça. que ã 
supplican\e ao;siste direito ftrm•tdo nó3 rele
v,1ntes s•·rviço>, que à p \ tri~ prestou seu .finado 
m:irido e com os qu 1es b:isc a su:i petição, é de 
par?cGr .<fue, não sendo da comp'ten~h do poder 
leg1sl ' Lll'O a <'on··es<ão da gr.1ç:t r equerida, seja 
~i dita petição com o~ do,;11mentos a nne:i:os en· 
vfad·t ao govo rno imperi:il p:i.r:i to?Il:lr n:i. con
sideração, que julg:•r conv•:niente. 

S·1b d'ts commiswe ; em 30 de Maio de i882. 
- Jl,Jcfonso de Araujo.- .Sil11iano Brandão. 
- Jo$ê M aria.nno. 

O Sr- C a n.dido de Oliveira. 
(pela orrlcin) diz que, sendo 11rgente o anda
u1ento do projecto da re:;olnção proroga.tiv:i. do 
orçamento, pede ao Sr. eresidente se dignG 
consultar a ca mara sobre 8l convém na dispensa 
do inter~ticio r egimental para que seja. dado 
para ordeca do dia de amanhã o mesmo pro
jecto. 

Consultada, a camara resolveu affirmativa~ 
mente. 

O Sr. Escragnolle Taunay , 
-N'll.o co;tumo, Sr. presidente, ler, senão pela 
rama, o> discur.;os que são publica.dos no Dia
,.;º O{ficial, porq_UG vêm sempre muito er-
1·u.do<. 

Euji dis3e aqui na camara que no~ as~im mi~ 
11istt·an\og ao povo illustrado <lo Brazil peça.s,que 
pouco hom am a no1sa oraooria. Podemos ter 
al7uma e tdpa ni$$O, mas es!!ll. culpa. ci 1:nuito 
ag!l'ra.\'ll.d~. Í'~la. detestavel revi <lio do Diario 
Offecüil. 

TQnlto por isso saudade> do tempo em que 
o~ tr,.balboo; desta ca>a eram entregue~ ao 
Joni«.l do Coinmercio. Nilo ha duvida nenhuma 
que havia muito mais cu idsdo na revi•ão dos 
no~so' debates . . E e>te facto.Sr . pre~idente, 
tem alguma gravidade. V. E:i::. sabe que dis
cursos em gua abundam !!Oleei<mos, erros de 
concordancia e i ! vezes contrasensos, e•~e~ 
di i-}Ur>o~ não clão boa cópia do parhmen to 
brazilei ro. 

Eu não r'cbrnaria. na presente occnsíifo si 
no m~u discur•o.publicado hoje, niío vie,~e uma 
nsscver.içiiil, que eu não diss?. ;iqui e qu ~ .; 
grav{;. Diz o Dia1·io OtficiaJ que eu proferira as 
seguinte.~ p.1hvra,, (Lê.) 

Ora, Sr. pr~sidonte, c :ida rewolver Hotchkiss 
cu:;ta. :i.lgum conto:.; di; réis ; por t;i nto, veja 
V. E:s:. a quanto não subi.ri aquelb compra de 
100 canhões. 

O qu·) eu disse foi o so.guinte. (Lê. ) 
O Sn.. IGNACto MARTINS :-Hou.ve sem duvida 

equivooo. 

O Sa. EscR.AGNOLLE TA!!NAY: - Mas é um 
equivoco gr,1ye _; e o no-;;;o delegado podfa j ul
g: ~r-se no direito de 1-ec lam!lt por n 1rnc.i. ter 
feito uma compra tão avult~d>i de canhõe3 rJ-.vol~ 
\•er~ Hot chkiss. 
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O Sn.. lGNACro MARTri\"S :- Entretanto, eu 
não acho r;>.z1io para V. E~. fazer umo. censura 
tão grave ao 1Jitirio Offecicrl. 

O 811.. EscRAG~OLLE T;..l.l~AY :~ O que eu 
níto quero ó can·egar com a responsabilidade 
de tal affirmativa, e por isso peço a V. E~. 
que m~nde inserir, no 1ogar conve>;ienLE>, esta 
declaraçítí> (lê) : 

No discurso pronunciado por mim no db. 22 
de Maio e public:ido no Diario Ojficia.l de hoje, 
lê-se o seguinte : 

O Sr. Escragnolfo T av.nay :-O delegado 
em Londres te11e ordem para comp1·ar barcos 
torpedos com metralhadoras N 01·denfelt e 
comproi,e 100 revol~oers Dotc"1iiss, utc. 

Quan.lo deve ler: teve ordem para con<
prar barcos tm·pedos e 1ii~t,·alhadoras N or
denfelt e compi·ou comtudo re11olwers Hol
chkiss; etc.- Esc.,.agnolle Taunay. 

O Sr. Pereira. Cabral :-Si'. 
ptesidente, venho á. tri.bun;i. impellido pelo dever 
de denuuciar i camara. e ao paiz um facto 
grave, dado em minha. provinda, e chamar 
para elle a attenção do governo e especii>lmentG 
do .aoln·e ministro do imperio. 

Tanto mais g-rave, 1.3.nto mais digno de nota 
é este facto, quanto elie foi pr:i.ticado por um 
alto funccionar10 da provinci<>. 

Teve cor,10 conaec1uencia. uma. injustiç.'L 
clamorosa que é digna tlc ser reparada. Si 
bem me rccoi•do cm 18i8 a asse1nbló:i. provincial 
miueira, no intuito tle bem regubr a tatuada de 
contas das cnmaras mtu1icip,.es esLn.belecí:IU 
divers. ... s disposições, entre ella.s mna que i1n
punha ás camara.s m11nici paes a ohrignção de 
remclteren1 até 31 de Março de c~dn anna :•B 
suas cont:is rel.ativlla ao e::s:ercicio antorior. 

Em vil'tudcd"•t:i disposição, a •.»tm·1ra 1nuni· 
d pai do lt:>juWt r•·m•'Lt•iu :to \'foo-p1· ·•íd011t·l 
que e~t:lVl!. na adnduistr<\ÇlO <la provind:l .•. 

O Sn. PRESIDEJSóTZ:-N" fórm:i do r1.•gimt• nto 
V. Ex. não pódo fuud:i.rncnt:u· a S•!u rcqueri
m~nto sem pedir urgencia. 

o SR. PERKlRA CABRAL:-E~tou [tzendo 
uma redamaçlíojusta. 

O Sa. 0Lnl? JO VALLAolo:-Está fazendo o 
que outros tem feito. 

O Si:.. PERE!R.A CAB!lAL:-Como dizia, Sr. 
presídent~, a camllra municip'.11 de Itajubá re
mettcu Ro vicc-pre<idCJ1Lo-, Dr. Netto, hoje 
Barão de Corom:rndel, :i.~ fü:1s çoutis ac:ompa
nhad.as de todo~ os documento> exigidos peh 
lei p:roviuci:i.l, nõ:o s ó rcbtivas ao oxcrcicio tlc 
1880, como ao ex~reicio de 1878 <l 1879. Era 
muito 11atu1·al <iue o vicc-pr·1sideJ!tC de ~u~ão 
remettesse c%as conla~ i Rss<!mbleu pNvmc1al 
em t ·mpo opportuuo ; entre_tauto, r_ennida a as
sembléa e tomando coutn. à> mumc1pahd·1des, 
multou a de !ta.juba, 

O SR. Pn.ESID:ENTB:-Peço a V. Ex. que 
seja breve: 

o Sa. PEJU:UU c,~HR.~L : - V. Ex. de\·e sor 
mais complacente commigo ; é a primeira vez 
que f:illo. 

A camara de [tajubá foi multada ern 400$. 
Este facto, que á. primeira vista parece simples, 
ó de muito alcance, porque, ou o prcsidenl0 da 
provincia foi desidio~o, au praticou o acto pro
po.>italmente. 

O SR. S1LV!Axo Br...1.~oÃo:- Em que época 
foram recebidas as contas da camara ~ 

O SR. OtniPro VALLA.o:\.o:- Si foram recebi
das, "f. E:r. concorda com o orador. 

O SR. S11vu.No BI1.ANoÃo.- Ern que data 
foram recebidas, é o es~encial. 

O SR. P:mumu. C.AnR.1.L:-Eu tenho um docu
mento que mostra que foram M conta> e docu
rnen to> recebid1>s pelo Sr. Barão de Coroman-
del, e que lerei â camara. . 

O acto parece que foi proposital porque, com 
e~sa~ cantas, fóra remettídoo orçamento para o 
eíel'cicio de 1880-i88i ; e~te o~çamento che
gou ao poder da assemblea ; en trntanto as con
ta.i não apparece~a1n, .conseguintemente a· con
clusão é que o pre,idente da provincia deixou 
de rernetter as contas. (Niio apoiados.) 

O SR. fo!',tC!O MARl'INs:-Não era ca.pa.z de 
fazel-o propositalmente. 

O Sa.. PEREIRA C,\BRAL :-Não conheço o 
Sr. Barão de Coromandel: o meu juizo é auto
rizado pela logfoa e não podia dei::rnr de haver 
proposito delle ou de a.lguem. 

O Sa. J. PExrno:-F;' incapaz, o facto ba de 
ter explicação. 

O Sa. PEREIRA C,\URAL :-Tenho documentos· 
(1ue pray:i.m que as contas foram remettidas. 

O Sa. !G;:uc10· MARTrNs :-V. Ex. deve fazer 
uiu requorini.ento, porque eu quero re,ponder 
:i. <JU~l{iuer accusação que dirija ao Sr. barão 
do Coromand el. 

O Sa. J. PE::;-mo:-E' homem de alto mereci
mento, foi meu companheiro de. collegio e de 
academia. (Ha outros apartes do Srs. depu~ 
tados pelaprovincfo de Minas.) 

O Sa. PaEsrol!l:."TE :-Peço a V. Ex. que 
mande o rnquerirnento, porque não póde con
Liu uar sem pedil' urgencfa.. 

o Sn.. PEaEIRA CABB.AL :-Vou concluir lendo 
o documento a que me referi, e·peço que· seja; 
publicado com m.eu discur>o (Eê'): 

Pubfüa fórma 

Sailnm quanto.< este publico instrumento ~e 
public,c forma virem, que no a.nna do 11a~c1"'.' 
mento de No~·<o Senhor Jesu5 Cristo de :1.882, 
ao> 27 dias tlo 1uez de Maio do dito :inno, n(l3ta 
~idide de Itajubà., em meu cartorio, compare
ceu o cidadão José Bento RodriguQ' Gama e re.: 
•'onhecido pelo proprio, do lJ. ue dou fé, e por 
elle me foi apte;;ent1l.do um documento e pe
dido que do mes1;10 lhe dé .. e . publica f<?rma, 
e.ujo documento o <lo teor e forma segurnte : 
Recibo do certificado n. 374. Dedaro que me 
foi entregiie u\h oíE.cio registr(l.do no correio 
d , ltajubâ, em i5 d,, Março d~ 1881, no valor 
de ••• Correio de Ouro Preto, 22' de M:ii·ço· d~ 
1881.-Ó de3tinat.'ll"io, Dr. Netto. O officio \'l\l 
acompanhado de quatro balan~s g'!lrae3 de 
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contas da carnar:i 1U1rnicip:il desta cid:Ldo,_cor
r~sponde11.te< "~º e:s:orcido~ d·~ 1873, 1819 

9
e 

1880, do nm proJecto dCJ orçamento p :i.ra ~~-· 
da dpia de urua ll.~ta, da de um parec.I e 
2:..'2 d~ ·~:.mcnlos de dospez:i.s .co~respondco~-:s 
<t.JueU1s e:s:ercicios e de Ul)lll d1:ma de r~ce1ta 
e d1speza.s do ultimo trimestre do anno proxi
mo pmdo. Itajubii., 15 ~e Il_far~.o de 1~i. ,O 
:igonte do correio de It.aJuba, An tonio Luiz 
Pinto de Noronha Sobrinho. Ests.w. com um 
c:arimbo do correio com tin~ ver1uelh:1 .. E 
n:id::1 mais ~e continha e nem declar.tv:i. am_ o dito 
documento, que b~m e fielmente l"ara aqm tra ;
ladei do proprio original, ao qual me reporto 
e dou fé em mão e poder do :reresentante a 
qllem entreguei com est~, que V.?.1 pelo mesmo 
a •signad.-, pii.ra minlu1. r~saln.. Eu? Ernes~ 
da Sfü·a Campesto, 1° tabellião, escrevi, conferi 
e as~ig-no em publico e ra~o. . 

Em testemunho da verdade ( esta Yi!. o s1gnal 
ztublico). -Ernesto da Silva Ca:npesto .~ 
Jo sd Bento Rod1·i91iesG{lma . 

O requerimen to q110 subiue~U> ::i consideração 
da casa é o seguin te (lê) : 

« Requei~o qu~ por intermedio do J?xm. mi
nistro do imper10 se peça.m ao presidente da. 
provincia de Minas a.s seguintes inform:içues : 

E m que datA rocebeu elle as contas e docu
montos que lhe foram remettidoa pela camar:i. 
municipal de Itajubá, co1·responclentcs MS 
exerdcios de i 0 de Outubro de 1878 :i. 31 de 
Dezemb~o de i8i9 e de 1° de Janeiro a 31 do 
Dezembro de 1880 ~ 

Que destino deu a essas conta$ e documentos 
o em que data ?-S. R.-1. de Junho de 1882.
Pcreira. Ca.brcil . 1' 

8' lido, :i.poi:Ldo e c ntr:t l!m Giscussão o r~
q1111riml'11lo dr> Sr. P er ,,ira C:•brai. 

Os Sns. !G:-.-.tcto MAUTI):S, SrtVIANO BllA:>DÃo 
l!l ÜL'iMPIO VALLADÃo: -P<!Ç.O a p~lavra . 

Fica adi:tdo. 

o Sr. Ari..;ti<let,J Spin.ola. di~ 
que t·uido fi cado prejudícnd" : L urgr.nci:i. que :1. 

ç;imar' lhe conccd•~u }>a ra n. s"'ssâo d' boatem, 
ped e nova urg ·ucia p~ra a primeira segsiio, ~m 
quCl houver t~mpo, pelo espaço do iO minutos e 
pna o m~smo fuu. 

E' eoncc<'!ida . 

O Si•. Alva.ro Ca.Jn.inha. diz qu~ , 
tendo-se esgobdo n1 scs>ão d : hontem o; t r ·)S 
quarto; d 0 hor:i. do <?xpedientf' , sem que s~ lhe 
pudeoS') conc~d·•r a p.~ln.i-r:i p:lr:i. trillar d,. nI'
s~ncia, qu~ lh.'} fôra conccdid:t na vuspf'r,1, i·;;
q11~r ao Sr. presid~ntc q1n faça effo1:tiva a 
mesm \ urgencia em qullqu~r da~ sessõ~s c1n 
que isto seja possiv 1~l, ou , caso não 1iossa faz •r, 
que haja de cou ~ult'\r {>1>usa si lh ' cooced11 outra 
~·Qi: urg.~ncia. 

O Sn. fo_..Ar,10 l\lAnTI;-o;s:- V. B:s:. j:i. tem a 
urgencia, a camara. j:i. lh'a conced<iu. 
.o Sa. ALvmo CAMIN!!A crê que, desde que 

a caia reconb.cce que a mater ia é ur gente e 
concede a. uri:Clnei:i. pedid11., esta dove ser effe
cliva na prinleira sessão. 

O Sn. Pni:smExTi::-V. Ex. quer a urgencfa 
com ou .>em prejuiio dtl ordem do dia. ~ 

O Sn. A r.VARO C.111.fINHA diz que ~em pr~juizo 
d;t ordem do rli:i.. mr.s n:'to n:i. ses.~ão de amanhã 
e sim naquella e-m que fô r possível. 

O Sn. PnisrnE;.iTi;::- Bem. 

O Sr. Mac-Do~ell, a e:i:emplo dos 
or.Ldores que o precederam na tribU!J.&, vai 
t.a.mbem pedir á carona.. uma urgencia: para 
lrata.r de um assumpto importante, e a _com 
referencia ao a.ssalto da mati·ii da. freguezia do 
Jlfojti, da dioce;e do Parà, Moa!~ do q~e. te''.º 
hontem communicaç.ão tde~ra.ph1ca, e a m st1-
tuiç.ão abi de fe;tt\s civis 80b a direcção de 
Dio"'o Andre55()n, que pareee oxercer aUrí
buiÇ:io policial no districto. 

Tratan~o-se, pois, de um f~cl<! t~o grave, 
que infe lizmente naque lb. pronncw. e a repro
ducção de outro~ s.em~h::mtes, q';l" perturba
ram muito as consc1enc1as catuohca~, pede ao 
Sr. presidente so digne de co1m1ltar á. camara 
si lhe concêd.e para a so.;são de. a.m:.i.nhã a pe
dida urgencia, que serâ de 10 minutos. 

Consultada, a c:im:.i.ra concede a urgeucia 
pe<lid~. 

O Sr. José ~.larianno P°'!-º no 
Sr . I'resid!lnte 9.ue con;:ult~ a enmar:l. s1 lhe 
concerlc urgencu por io minutos p:i.ra na se
"'Und;1·feir,i fund;iroentar um pr(\jecto que pre
tendll apresentar ti. r.on>iderolÇào da camart\, a 
respeilo de gu,1rd<1s d,_is alfandegai, . 

o sr. :Ignacio 1'.lai.•tins, obtendo 
a. pahvr,i pela ordem, ~h_am~1 a ~ttenção do 
Sr. prc;;idente p:i.m . o reg1mcn.to <lc> c~s:1 , e~1 
vist!l '.lo qual nao pôde ser aceito um rcquan
mento do nobre deputldo por Pernambuco. 

o sa. PaEsn>E:-iTE dechr.l ciue não h·t no r. ~ 
gimento nad;i q11c o prohib~L. 

O Sa. fo:--.\cto .111An.Tr:ss oh•crv,i que o r~i;i
menlo consid>!t'' urg•mte aquillo que fica preJu
cli<:;ido. ~i não fo r di8c.utido n:• me ' 111'1 •.o>sân. 
O nobre dopuL>i:lo por Pern~w~uco podi:t t er 
requerido. par~ na ordem do ~1·1 de 'egtmda
feira ser inchlldo t;.il ou tal pl'OJect.o ;_ mas rc-: 
querer uraenci :i. p:1r :1 na segundu.-fo;ra, d·.1gut 
h i quatro di:i'>, fondJm:·~nbr um prOJecto , e o 
qu:: o or .:dor não põde comprohender. 

O Sr .• J" osé Ma.rianno obtendo a pa
lm·ra par.1 uma. c:?tplicação, obserya _que, si pe
disse a urgencia p:tT:i :i.manhil, fica~in clll\ pt'~
judicada, por isso que h a outras mmtnseonced1-
da.s ; s i a pedisse p::1ra sabbado, lk i.r1a t:uubem 
p~ejudicach.porque,n:i_ fórm~ do costume,ue~e 
dia uão ba sessão. Assuu,pois,não teve rerued10 
senão pedil-a para segunda-feira, afim de ser 
inclnid:1. em primeiro lognr. . 

Consult:>dl' " camara , concede l• urgeuc1n 
requerida pelo Sr . José 1\larianno. 

o Sr. Mar"thu Frauciseo Fi
lho pediu a palavra pela. ordem simplesmente 
par:i. dir igir :im pedido ao n obre Sr. ministro 
daj~ti~. . 
Ach3.-~e pre$o na correcção da corte Jo>e 

Lucca, que tem de ser julgado iior e;te; !O ou 
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12 dia-; e1.i S . .lofo d'El-Rci. Pede-lhe e :t0 p;·e"' i 1oiuha p:•o,·incia; m(l.s succ:edem-se os sab-. 
r1uc in•to com o governo p·ua r1ne n~o f:>\':\ '"Jm l IJ:cdGs sem •1ue s~ja possivcl a ~eo niiio de nu
quc ellc perca r>ind,i e · la ·:e ' ·ão <lo jui·y, •1~e 1;1erv lcg l P"ra. a camar1i foncc1onar. 
in>te com o g;o;-erno [lar.~ que o faç:i ~e,:::uu· L\1.~ VoJ. ;-A culpa é d'' maioria. 
pai'a o logar onde tem <h rc pon<l~r peln crin1c 
commettido. E' direito dcllc, e o o~udo1·. con
fiado no' páncipio' de justiça e no ' proce-

UJ1 Sit. DEPUTA e : -Da m:i.ioria não ; ó de 
todos no,;. 

dentes do inustre Sr. mini .tro, e,; pera que não O Su. THEOPlllLO : - Sr. pr~$ipente, 
lhe re.>ponderá :rngativamenle. a culpa não cab~ sóm~nt0 â.- maioria, por 

fluc t0nho notado qu•1 noo sabb:i.dos ha au-
0 Sr. Antonio Pinto, obtendo ª sencia uão só 1b m·.imbros da maioria, como 

palavra pefa ordem, <lir. .que, •cg-uindo o e;-;om: L>tmb )lll de\ <:lÍnoria. (.4.p4rtes .} Esta é a vcr
plo do nobre doptttado qno arn\m de fo,lbl', >rn rbdr) . (Apa!·tes.) Não cab~, portanto, sümcnt~ 
dirigir tuna pergun ta ao noh1•e ministro da .i us- a nó, a re5pons'1llilidade d:i. falt?. de sessão 
tiç.a "obre factos que, cm ,ua opiniiio, são grn- nos sabbaclos.(Apoiados,11ü~ apoiados e apartes.) 
vis•imos o que se dão na con10.rca d:i. I'arahyba Sr. pr ·si 10ntc. não ó Dstranho á. camarn que 
do Sul. na outi·a cas:i. do parlamento o Sr. senador 

Limit::.r-"e-à á e:qio>ição elo f;,cto, porr1uc P:i~s d•) )I ·nclonça t•im-go occupo.do de ncgo
nella se comem 'i mai • chr.•, reprov::iç.flo e "' c.ios <la minha provincia, conetit11indo-s~ écho 
maior de todas as inic1uicla<lcs q tte 'e pódcm de im·,,rd,,d0s f) d,~ culumnias publicadas no 
imo.ginar, cmn rchçiío à adniin!o;tt'aç.fio rl.t jus- Dia)"iO das .Hagüas. 

ti.;a. 1 ô D. F"- lhr Sa. DEPUTADO :-Calumnias, não ó par-
licfcfo1à~é~~~~\~t~·~l1Joºv,~il~:a,d('.~o!~ ',,m sen Immtat·. 
tr;sbmento, qu ·, depois do, tr0' ':1nno', "nri:u11 Ot:T:•o Sr .. DEPUrADO :-Isto é uma injuria. 
livre> 18 e>cr,wo; d·) .'~ \l c <polio, 'Lne n ··"o (lia oi1tros ~.pa;-tes.) 
mesmo pruzo dcvoriam c.•l~rpag"'' a~ .>lla ' di- o Sn. Tmrn~mr.o:- Pois beru; Ntiro o. c:t-
vida.o. pressão: constituindo-se ócho dr; inverdades pu-

0 te;tamentci1·0, d · accimlo ~w.1 o jniz <lo blicacl:.1s no Dia.-ia (la$ Alagíias ou a cllc 
ot•phiio.> e mais íntcr~''ª'·'º'• de;ig-nou logo .o• trànsmiltidns pot· s :us amigos, por meio do telc
csc1-.wos r1u~ n::. f.~·rma rh \'r•rb:t h:;tmu-·nt:.n·ia, ;;rn:nrnas. 
deviam sar lin-o.>. Sr. prcsirhnle o Dia1•ia<las Alagôas ~cm por 

Sendo, pol'élll, o e ;palio d1wedor :>0 Banco elo fim •lcpl'iinir po 1• tofas as formas os hberaes 
· Br:i.zil da ou1ntin cl·· GO:OOD~, n:lo ali 'trnte excê- m:ds cfütin~to~ de lllinha prodnci;i. com o fim 

cl•r de 37Ô:OOo:;, o credor hyp~thecn·io m1t11- ele par"'··r for:i. tht-~li qne qo partido lilioral o~ 
dou ~ ·quc<tr 1r tod· t ,, h1:r; 1 n~·· dm-.rnt·.' >Ci' s .,1:; membi'os m:11s procl!lmento~ siío homens 
:mnos, d0 ,ft•1wt1ndo a propr1cd:1<l1> ·· :t 'n Ira e!·, rl~sonleiros; cntre~1nto que pre.~o-mo do docb.
cafó Clll todo .;,se tempo. 1·:11• q llo s:Io ci~lad_rios pncificos, roepcitado~cs 

D 'poi~ Ll':,n•mittin o> s1m• clii'cito: a um nc- d :s lei~. o descJ0.1'1:1 qne os n:1s<os adv•irs:i.r1oe 
godanto dc,l:. e'>)rtn, .Az~1·eJ,1, o tjl!_:ü f z n'l- l'os~cin ,i.lta.:los de i;;nncs qu11lid:1des, pOl'<[llC 
mc:1r .>eu genro d·:pos1lnt·10 •h l'"poho, cm •tn·· outrn sc1•ia :i. ordem o :i luirmonia om minha 
Rf! tem coni.;11n·nclo :.1lÜ lw} 1

• pt·orlucia .. 
PQr csLo procc~'"· diz •J ot·arlor, h"ii ' ri · ·! 1 Sr. !ll'esidonto, ns ccnst1ra.s do eentidor Paes 

orphã-Os O<Lão pri1·;11h; de .o11:1 °; l··g·iüm:~< e LS ela illomloni;:i. c>lenllcrJ.m-se :i mniol'i:i. liberal 
'''"'l'av1n ri·· ,;ua lilia1·cb1l - rb :is~cnililóa pt·o,·incíal, Msim como no pre" 

I>o,c,iil. portanto, o ot•:1do1t· 'l'w <) tllllu·.) r.ti- sicleute <l.n p1•ovincia, o Dt'. Josó Bat·bosa 
ni-:lto d!!. j1i;ti1:n, riu:i:tdo IJ:ilJ pn''': rlu·m•do1: ' Tort·cs. • 
no~ .inlg::.rlor ·;, litdw1:L t.1me pmv1el~nc:1:1,, O· Sr. presidente, a escolha que foz o gabrneto 
ael\'il't:i. o 0~:po11\ ia. :"t en1n:u•n o <1ne ha n ··c•nc- 21 de .Jancit·o, do Dr. l!al'bos~ Torres p3ra 
lhantn ro'pcito. pi·o~idente eh mi:ihJ. província,, foi muito 

Quiz ;;ómcntü pt.,)L'.• <l·•t' cont:'a :.tJnwlh 1nte acct•t:trb (4poiarf~8), po_is todos nO:'- rooonh~
fa,.to "mo,:t1·:11· ''ºpai~ e :t e :mv:i cmtw ne<Le ccmo~ u:>C]!iolle d1g-no c1,bàão quahda~es e~1-
p:1i1. se admini-tra :i.j11 tiç·•. ncntcs, distin1p1ine\o-s; [lOl' ~ua ~ntc.ll•_g~nc1a, 

illusl.r:iç.fio e mor::.hd.td~. <fod1c:w.~o. (l. Hlca h" 
O Sr. Thcophilo:-fbrn11 i1;o.J sqio bcral e :lmor,;, caus:i pubhcn. (Apoiados.) 

Yir :i. tribana, Sr. prcsidcnl.c. pn.r;i, tl'aL~r _ck . - f d t 
ncQ"ocios <bs ,\bQ"ú''· nl<'S não tnc Lcm sido St·. lll'es~clc11te , $1nto. e s~nto µro un ;1men e, 

~ ·- · d ,1;io o p1·()s1rlontc .dn~ .1 • .!:1gov.> .fosse aco~met-
possivcl,por<1uc ê ti!o cs··:is;;o '-' ' ?'•111° o.~ ti·r;s tido àc umfl. ~·t•:wissinu 'nolestrn., que o unpos-
qnartos de hoi•a 11uc pro cdmu ª ?1'd01 •1 :b dia si!Jili tas.~~ tle ~continuar a ~erir os negocios cl:i. 
que n:'.io plide s:\tisfazer ~ Lodos no~. ,\li •;u .rlc minha proYincia e to retirar-se p:tl':t cata côrte 
que, Sr. presidente'. fazendo_ p:trtc_rla n11t101'.1''- . afü11 de melhorar. 
entendo qae der o entar o nt'15 pos.<t vel 0 pe<ldo 1 Sr. iit·esidcnte. no intuito de promover o bem 
de ur~cncia, r1uc tende :1 cstor·•ttl' :t m:u·dta do [ - · d t t d eus 

~ estar da minha pl'ovincia e e ra ar e s 
nossos t1·abalhos. , melhoramentos, 0 Dr. Ba.rbos:i. Torres r~c~n~e-

0 ~n. P1n:sror:~TE :-\'. E...:. tem a urg ncia 'ceu ciue dava-se a•ua du\."tda. entre~ m!l.1or1a H-
vencid::i. desde hontem. ueral em relaç.ão á eleição do presidente da. 

O Sri.. T 11;.;oPllILO : - Ag-11:11·d:11•,1-nic. Si" ' o:is,;emhlea Jll'OriIJci~I.-
' - d bl l · l' n'u es-e ma1or1'1. em palacio e pôde re-p1·esidente, para u!ll(l ses~ao e sa J:lr º'. p:•r:i ~eu ' ; , d d 1 - -

poder co!ll lll::t.ie larguei:\ tra\M de negocws de , mo"er essa di!lkuldade, e mo o que a e e1çao 
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da mesa fez-se de inteiro accõrdo entre os mem- ! snhl supc>rfor oi1de funcciona a asscinbléa pro
bi·cs l ibeues. Depois, Sr. pr•!S~dcuLc, sur~in . Yiuci:il n:'i.o e.tuv:un estas. p1·~as disfo.r~a.das ou 
um::. ·;.ar'' ".:.fficuld:u:fo. o r oconheciweuLo do de- ! descolll1ccida~. 
piw1do eleito pelo 3° districto, o Si•_. t<:ncntc-co- _As p1·aç.as e:d >tentes nJ. ~pi tal d:i. pr~vinci!I. 
ronel Theotonio Santa Cruz de Olive1ra. Ness:i sao tl'io poucas e tllo conhecidas. que, si por
qi;estão opinaram ?ontm o re~on~ed1J1c r1 to 12 ventur't appareccssem a.lli sol~.1dos disfarçad9s, 
conservadores, assuu como dous ltueraes, o 14 olbs sanam apont~das ate pelos proprios 
Jiberaes entenderam que o depubdo S:ulk\ Cruz nomes. (Apoiados.) 
devi'1- ser reconhoddo. Port:1nto ó uma. ballehi, ê uma a~cusação 

Essa questão tOlll;Ou g-rancle v u!to .. tornou-se injusta est~ q~e so atira :i.? digno :i-dministra
caprichosa, e o preslden te da p1·oywc1a. procurou dor da proy1nc1a das .\.lagoas, assim como ao 
entenãe r-se com toJos os hdos pal'a 1·r. r si er;t partido liber.~l d::. u1inna provincia, pois não 
possivel solver-se do melhor modo essa ~uest:1o precisava para. deeidir est1\ questão do apoio 
que embaraçava os trabalhos d 1L =emble:i. J a força publica. (.4paiados .) 

Mas, senhores, aquelles que opin:mun pelo Fcz-sa aindi1. urna accusa~,ão â maioria libe--
não reconhecimento mosln1ram-se te11azes 11esso. ral d:i assembleia por ter reconhecido o tenente 
opinião... cor?nel Santa. Cruz, em oocasi~o e1n que não 

o Sn. LouRExço DE ALl3U <~El\QU:E :-Assim h iw1a num~ro legal para funcc~~nar . . 
como 05 oiuros. Sr. pres1d.'.:ml~, nes,;a _occ:is1:-o achayam-se 

. presantes fa liberaes, inclusrve o deputado 
O SR. TnE•JPHt!.o :- . - - porque Gn t~nd1am Victor, que fôra juramentado ness!I. sessão de 

qu~ u tenente coronel Santa ,C:az era. mcom- 1i de ~hio ullimo, porquanto apôs esse jura
p~t1~e~ por ~er arrem~do o d1?'1mo de g:~o ~o men to retiraram- se do recinto todos os depll
t~1ennio ..Le 1S74-;-i l>16, e nao tor . sallsfe1to tados que se opp:m])am ao reconhecimento do 
ainda os cowpronmsos que contr :i.hiu cotu o deputado San ta Crllz. 
thesouro prO\•inci:cl, por causa da ~rande sêcca J.fas é preci::!o notar que a discl1ssão do p:1-
qu0 <l~v:i.stou as faze~das de crcaç~o. . . re ,::er sob1·e a elekiio do deputndo Sauta Crw: 

14 liberaes eo.tendtllll. que ess" inc:ompat1b1- ac.hava-se escerr:id:i desde o di:; '!.7 de Abril , 
lidad<:J niio era c·og-it:cda pela lei eleitoral, e e só faltam ser y t)t;\do. 
su~tentarmn o rccon~cc!menl•l do tenente coro- o pi·osidente t-ai o pal'eccr om yot:ição por-
nel Sant:i. Cru~ de Ohve1rn. . 11uc Jeu-se a cir1•u1nst:rncia de !1ue o clcputaJo 
R~conheccsndo, pois, o ptCstdentc <l:o pro- cou•et'v:J.dor Jo•à Ratn•dho enlro11 110 1·•.>cinLo 

vincta •1ue er:i. imposs1~-.~~ .º :icc0rdo e~1t1·e os da assm:ril.il<ia o p:·oe11cheu o n. 16, 9uc cr:i 
do1:s bdos em 'lºª se d1\'ld1" n. >\ssc_mblc:_1, te,·c sufticien lc p::ira fonccionar a assombl~a pro• 
º· trn_o nccessano ~e rct1r'.1r-~o 1! uc1x:_1r_ a apre- vinci"l (.-t1wialfo.<.) 
c1açac:_ da :1~sem~lca pr_oYinc:a! a deCJ!!ttô t\css.• Est:inclo 0 parecer tli:se uti<lo 0 fall<Ln •lo ape11:1s 
questao, pois nao podia c::i;1!\'1r <h\ parte d?s \'Ot;1\.0 0 prc,.;identc da :i..~'01 11bléa sub111at.011-o 
co1;1se 1·.\·Rdore~ e ._d 1~_alguna !1be ra·?s o sacn- :l ,-... b~ão. acmto ro<.,onh,,ci<lo dopul:1do o Sr. 
fi:10 a~ sa:l'! ~pmwes. a~~ lm COlllíl t:1mÜ!!UI Santa Crnz <lo o liveira . 
nao podrn_ ox1~1r <1ue 14 l1beri1cs p:1S$:~asom > , • • , • . d 
pel:!. huruillisçao, per:mto :sou~ anL:lgiinJ.Stas, O Sn. [ l\l!StPE~Ti>:-l e~o ao n(lbr~.dGtHllll o 
da postcrg-:i.~iio do bom di rei Lo de um seu •\UG resuiua •) s• ·u 1l!ocu;so por<1 uu Jª o~t:unos 
co-rcligionario Lão dis tincto. (Apoiados.) outran<io na orJoiu do dia. 

O •1ue <1uoro mosLrar, portnnLO, é que 0 O St~- T ui,:0:1111.0: - . Por consoquonci:i não 
Dr. Baroosa Torres, conllcccnJo a. impossil>i- hou\'ll i ufr:i.cc;i..o do reg1mo11to. . , 
lida.de de um accórdo entr!l os deputados prcr Cons~-mo que o Dr. .loso ha!11alho, q uo 
'\'inciae~, abst.eve-s.e in.t•Jiramonte e doixou que volto~ " bancada por ter-lle _ esquecido dG uns 
esta. decisão fosse toma© sómen t & p~la. assem- pape1s,recla.mou para que nao o contemplasse ui , 
biéa provinci:il. . mas todos s..'l.bemos que o deputado q11e compa-

~ _ _ . rece no recinto niio pôde dir-er que nãQ esl.á 
O :Sli.. Anm.t:-;o I> r~lENTE~:- ~ao podia pro- presente. (Apoia.dos e apartes.) 

ceder de outra. manall.'a. Ei·a.m 15 deputados liberaes e com o Sr . José 
O Sn T!IEOPH1Lo:- Li eru um tcle"'ram- Rama lho deu- se o numero legal pa ra fünccio

ma, dirigido pel:c minoria eonservado1~ <10 n:ir a !l.Ssembióa. 
Sr. senador Paes do !lfoadonça,r1ue ~<l empr eg·ou Passarei :.g-ot·a a responder a accusa~ões 
a força , que no paço d:i asscmlJJe1t provincbl f;,.ibs :1 motis a migos d:i cidade do p,,nedo, con
compar.ecer:i.m praças disfarçadas r. que na. p:wi- siderados como desordeiros. 
mento inferior esteve a força pul>lica alli pos- Sr. presidente, t~nho anui varios documentos 
tndP. . · "l 

para mostra · que o juiz Je direito da cid!l.llc do 
Não d~i credito absolutarnente a esta notioi:1, Penedo, IJacharcl AnLonio .Jost! de Amorim,pro

porqull conheço muito bem os ne"'O<'Íll• <la 
minhn proYincia. alêm de 'J'te rrmd,, "homQna- curou po1· todas as fo1•mas perturbar a ordctn 

· d · · pl1l>lic:i 0 :i.n:i.rchis1u· o füro . g_em ao_ tino a. mrn1stra.tivo, illustração e cr i Le-
l'\O d.o Dr. lfarbosa Torres, p:i.r!\ jul~:i.t-o inCO.\l3.7. O S1t . Po!l!P.EU : -E' um facl.o gr:tvissimo 
de ~restar a forç.:i publica par:> in ter.-ir nos n e- este. 
goc1o:idaassembleaprovincfo.l. (Apoiado$ .) O Sn. TnEorun.o:- Em i G de Outubro do 

A 1orça se existia no pavimento inferior li anuo pas!õ ido, o distincto desembarga.dor, o Sl". 
porqu~ a~li ÍU!lc~iona. o thesouro pro'l'inci:i.l, Fr.i.nci.s ·o Domingues da Silvá, então na pre
onde diarl8.ment8 e poatada. uma guarda ; e n:i. sidencia interina da.-relação do . di11tricw, con-
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cedeu ao ~aeitão Mat•ianno .lo·tquim C.wal- 1 pN:i~, que dir. que a>; provi.sões de advogados e 
cante prov1;;a~ p<>r_a :tdYo,:;ar nas cotn•t rc:1s <l_o SühnlMloi·es serão pas.>ada.s por tempo de dous 
Penedo. Tra1p11, P1<ú de Assacar· e hrnlo Al- a 'luatro annos e po<lel'ãO sei· l'enovadas si og 
fonso por esp ço de dous annos. prnvisiona<lo• apre~entareni attestados de abo-

Esse adv?gsdo, regressand? ~ citlnde do Pe- u:ição dos juizes de direito, perante que ser
ne~o, depois . d~ ha"l'cr exh1b1do as provas e v1rern ; pe~o contrario, em tempo informei ao 
obtido a prov1sao, apresentou-se no foro pro- E:'i:m. presidente da relação da mi conducta e 
pondo acções,_e:itre as '{uaes uma por_pirte de mora!id::-de do supplicante para comestejuizo. 
D. Anna Febcia da .Corremte Estac10 contra O supphcante nao apresentou attestado des~e 
Manoel Caetano Filho e outros. juizo que abone sua conducta e moralidade e 

~ssa. causa foi julgada. ~o rlia. 13 d.e l\fa.;ço. s~m ~ttestados grM!o.sos a serviÇos pollti~s 
Pois bem ; o Eltm. 81·. Barao de Cotegtpe agitou tao somente. Este JUIZO peclo Yenia ao Exm 
um:i. questão de reivindicação no füro do Penedo presidente <la relação, a bem de sua· di<>nidad~ 
contra D. Maria Francisca Pereira lle ilfello, de magistra.do, que, baseado no arti~o" citado 
que tinha escolhido como sen advogado o ca- não poder:i. aceitar o supplicante c~rno adv0: 
pitão l\farianno, cidadão intelligente e muito gado ne,;ta comarca, visto sua má conducta. e 
probo. . _ ao insulto, q ne soffreu do supplican te, motivo 

No dm i::i de Março o advogado apresentou por que negou-lhe a. pro\·isã:o interina reque
uma petição, da.ndo o juiz por suspeito, por ser rida pelo supplica.nte, pelo que mandou este 
intimo do Ba1·ão de Cotegipe, seu protector. juízo afihar edital. prohibindo advogar quem 
por ser compadre e se dizet· dedica.do em e:.:- não estivasse habilitado de conformidade com 
tremo a S. E:'i:. os arts. 44 e 48 do reg-. citado, afim de evitar 

Cumpria ao juiz julgar-se suspeito ou êntão conftictos iguaes que soffreu este juizo pelo 
mandar que se offerecesseni artigos na pri- dito individuo. que não tem qualidades recom
meira audiencia. mei;<la.;Ja.s por lei o 'lue só a ceguei!ª parti

!lfas V. Ex. quer Yer qual foi 0 despacho da.n:c C: quem abona a bem_ ~os serviços pres
desse ,juiz na petição qne averbara de sus- tados. I!)'uaes aos que este JUlZO soffreu no dia 
peito ~ 16 de N~vernbro do ::rnno p;css:ido pelo sup-

F · . t (l~)- plicante ; pelo que julgo o supp_licante incom-
01 o segum e e · petente para requerer neste JUÍZO. Penedo 

« Illm. Sr. Dr. juiz de direito.-Diz D.Maria 15 de !lfarço de 1882. - Anton;o J rmJ d~ 
Fraucisca Pereira de ~folio, por seu procu- Amorim. » 
radar, que havendo o Exm. lmrii.o de Coteg-ipe Este despacho é arbitrario, contr,trio á lei, 
proposto.pelo juizo municipal deste termo, uma desrespeitoso para com o presidente da relação, 
:i.cçào de reivindi~ação à supplicante, e cabendo que concedeu a provisão, e é insultuoso para 0 
de direito a V. S. funccionar como juiz, quer advogado. 
na cansa pi'incipal, quer em seus incidentes, 
vem a supplicante averbar a V. S. de su$peito Basta entregal-o i consideração da camara 
nessa causa, porqmnto: '(.o e y. S. conipadre e do paiz pat•a se conhecer quanto o juiz de 
do E:'i:ut. autor, e, como tal, não póde ser juiz direito de Penedo é insensato e procura per
em suas cansas. Acc. da Rei. da córt-0, de 29 turbar e an~rchizar o foro por todos os meios. 
de Maio de 1852, na Ga~eta dos Tri/>unaes Tendo já a.cceito este advogado em outr~ 
n. 220 ; 2. 0 <Í V. S. amigo intimo do E::.m. causas. n:l:o duvidou recuzal-o nesta., cassando a 
n.utor, e, como tal, não pôde ser juiz em suas pt·ovis:lo conferida pela relaç:lo, o que o juiz 
cansas. Ord. do liv. tit. 21§4•, art. 61 do cod. inferior não póde faier (apoiado$), t: tnto mais 
do proc. crim., art. 247 do reg-. n. :!20 de 31 quanto esta provisão foi concedida por m:1gis
dc Janeiro de 1842; 3.0 a amisade que liga trado distincto, e insuspeito como ê o desem
V. S. ao E:cm. autor é tal, que V. S. não faz l>argador Domingues da Silva, que teve de co
reserva em dizer que si o E:<:m. barão de Cote- nhecer das prol'as e::.bibidas pelo capitão M:J.
gipe não fosse <lotado do tão nobres sentimen- ri:i.nno. quando foi solicitar a provisão,notando
tos, seria capaz de, pela dedicação que lhe tri· se ma.is que tenho aqui um outrn despacho em 
buta., devido aos frwores que lhe deve, arrastar que o co.pitito l\farianno requeria que se juntas
ª V. S. à pr~tica de !lctos contra a sua vontade. se ao proeêsso crime. em que é autor Francisco 
Ora, em face do exposto, é logico, é conclu- Luiz de :Ofedeiros e reos .José Cravo e outros,. 
dente, é de justi~a que V. S. deve jura~ sas- um documento. e em que esse juiz se negou a 
peiç,'io na c.~usa a que :•lh1de. pa.m effeito de farnl-o dizendo que não admittia que aquelle 
nella não funccionar como juiz, ou m:rnd::t.r que advogado requeresse por qualquer modo em 
a supplicante venha na primeira deste juizo senjaizo. 
com os seus artigns de suspeição, onde melhor V. E:c., Sr. presidente, está lembrado, D.ssim 
deduzirá. o direito que lhe aesiste. A suppli- como a cam:ir~. de qu~ o jui~ de di.reito tele
cautc, firm:ida no <[Ue dispuc o conselheiro Ro.- graph<>11 ao S1·. B:iriio de Cote~pe, dtz"ndo que 
malho em 5UO. pratica ci,•il e o.ommercial, bem o vigario era. insultado n:i.s ru:1s e r1ue lhe ar
corno em sua praxe br:tzileira.. ,·em com o retuüssa.v~m para c:tRa pnles de 1rnm1111dices 9 
presente req11erimeuto, em virti1<le do •ju:tl boml>~s. 
µede a V. S. dofürimc,nto.-E. R. ~l.-Petlodo. Este te1~~r:\mm:t foi litlo no sen:tdo llelo 
15 de Março elo 1:-l82.-0 :trh'<lg-:ulo, ,lf m·úi;ii-to Sr. sen:\dor Corroir1 e á par:i :Hlmirar como 
Joaq-«Í>I~ Caoalcanti. (Despacho) Bm \'Ísta cst,.juiz de clir~ito falta:\ V•!r<hldG no senti.do e 
do art. 48, cap. 4\ tit. 2° do decreLo de 2 de ao paiz. 
Maio de 18i4, N, Reg. das relações do Im- Tenho .-qui um documento do viga.rio dA 
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freguezfa, 'lue contesta o f:teto do ~egni::tc ; <JllO lhe pn;1li;:\:u _o p1·oee<limento, cllc lhe rcs
m:-t!;J (! ,:) : . . . • . . j ~ 1 01~.' 1_::1 :;:-_:i1_1·::l•1 :1~~ ;-111 ~ 10!· · 1u: c~;o_u n·um;1. tem\. 

"- lllm. ,, l{c\·m. Sl'- Vigar1"11- 1r~rnc• P:inlrno ' lo .. ; _•·1-- ut-• ·. i. u, ~om? -H:>o-'1-' llO e natnrnl 
de C;ir;alho.-A beu1 <h yer<bc!e, Mgo :i. v. s. tle l eu:·.lo, :·c?i~lu este 1~$1~\to u .ipenn~ 0 :~
digne-se r<.Bponder-mc 110 pé dc·l:1 "' o tch- pito .l~~~·\ l'1"' :n_CJ~_:i.11to e inscns:\to este JUIZ 

- <l" ··.,:lo 0 0 E'•rn B·t1· '10 do Cot·""i[l ' do <lll cuo. Prª' h >) 
g.amlll:\ 1110" ~ -' • ·' ~ ·• F • 11 d f l 'b" pelo Sr. Dr. juiz· ,Jc d'reito desta eom1tr~a , .u c~tou "- cgan o ;i c~os e ex l ' mdo doeu-
tr:m>cript-, 110 Prorv~•so 0 0 ,1uc !'oi i1•:in- ~u~atos . _<1uo. não ~dorn Bct• contestados . Esle 
scripto na. Gazela da 1Jaliia do 5 do3t." :nez, JUI;: de·"·'"º:to, r:ai:~. fa\01·ece1· ~ i:ol' tl\g"UCZ D~
têm ou uão o cllnho d 1 YCrthde uo <fUC dizem 1111•1º in CJ ndic?~ * l,\zenda pubhc~ cm •1uant1:i. 
respeito â pesso;t de v. s. S~P.?r101· n 1 :i'i0c1>::, _mandau~lhc eu~r~1?'ar um 

Do sua. rc>po't~1 pe\o-11rn para t'.tzor o i;s() n.i110 ~ei~ que to.seiil [l~0 os os <lu 01.tos de 
u() me apro\iver. trii.nsm1s.süo, com:> clcterm1;11_ o rcspect t\'O dc-

<t Tomo a liberdade de cm·i:i.r-lhc o~ :i.lludidos cre~O - No th:souro deve c-:s:LsLtr u ma reprnocn -
jorna.es. til\~ :i rcspe1Lo.. . . , 

Sem outro :i.ãsumpto, t·.·11ho a hon1-;1 ele ·: s.~ i- . No JU:Y esse JUlZ de chrett:i, quando tuna de-
gnar-me- D . v. s. ,1migo 1uui\o atlent..•, venc- cisilo 1.1 _mcou11110<ln, tratn os JU~dos do corrup-
r:idor e cr<l:ldo.-Augustu Vic-tor ele Ilw·,·os. tos. D:L :is scnt~nças .ª. dGspa.chos C()nf~rn~a 

s. e., 20 de Abril de 1882. •jUCl'~lll 03 Ul~Ud •CS p_oltt•cos.de sna parc1alt
da1lc M loca.li.fade. E uma U'1$te realidade, qtlG 

Amigo e Sr. co11uneud:i<lo1· .-\•1~u -; lo \"ictor t em conLrilmido para. sua complot.a d~~mo
do B:1.rros.- Cofio me d:i. a. permis>lio do re ;- ralis:içiio. 
ponder-lhe aqlli 111e,mo, devo dizerª\'. ~. qn" O senador P:ies de !\Iendonçn dissa que o te
o que ha do rnrdada :·chti,·:unc:ito :i minh:\ nentc-coro1rnl Josó F!·ancisco ?\etto Brandão ti
p cs30a no tele~ramma . ª (j tlC se rcf ·r c. Ó sú- nh1\ concorrido _pnra 0 ass:,S$in:ü o do louClO 
mente o seguinte : JOitO. 

O St1. PnESIDE~TE::-\' , E:<:. üSt•i prejudi
•;:t::•lo :i 0t·cle1u do rli;i, h:i. 15 :n inntos. 

Con~Lou-rnc, [> M" ouvir ,Jiwr a r:1l'i:1' pc -o:i-;. 
que. por occt:si:i:i do t ·r si•lu p11bbcad11 nCJ !' ,·(J. 
gi-esso, fol lla periodic:i, ([lW sah" :\ 1111. no t:1 
cidade , um ártigo firttta•lo pM- D Ep:uuin•,~<l t\' O $1t. Ttti:o;•J;n.o: -Von conclni:- : rm• ' devo 
-, "'pe-"·ça (1t1· ' llolk t'ôr; mai J11 •hm!o•::1, ,._.fo diiel' :1 \'. l~x. <1ue o tenenk-co:·onei-Josci Fr:i.n
)Jro--.ur:1ndo infu:m:ti--sn l)(;lll, lle1·1·au:;irn a •11:1 c i>co Xell:i Bt"\nnã.1 ci tt:!l cidadão dis tinct(•, 
bilis contt•n mini. •1u ·rn11 J1> d:il'-lnú p;1:· f,1;·,;a,. m111· ig·e r~d•> . ,Ji: p;·e ;.Li~io 11;< l t>calí<l.a<lc e gcr(ll
]Jatcrnid~dc rlo refoi·id~ :i ·tig1,, '01i;h <ltt it111•1- utente conheddo c•n LtJ'1a a 111·ov!nc ia como in
cente. o r

1
l\C ur~ ..:La m.cs L11~1 o -e:.1si:\L1 LU'Jt ·Cu c~q 1~t1. de pt'.üiciLl" 11naLtt1n1· a.tLe utado. 

filho. b-·m conhecido de \'. S .. me p:·omcltCI'" O '"llladM !'a•;·s de ~Iemlonl''' ;;uiou-se :i.peu(ls 
- sipo rcrmelho - e .-1ue .-:il\(I me cspcr 11" , p·n· ll'Ccl10:> ,]e tt:u:i corrcspoml<"nci:1 a uo11y1n;1 
para.1•c;1liz·1r o .,, -•~rnn:l'.l•J i11tcnl1J. T:vlti isto p:1b!icad:i w1 D·"tn-io rl11s ,lfowJa.s. ~Ia ;; cu c:t
s~ub e, como jf, cli>'e, por inc <·onb l'"·lll 1·~~i:1. .: pii~:irci o Ía<!L:> d" mJ:•t-.- '1<!s :e rc.p,,,t., c;uc cn
pe,soas. 1111" lenho com·• \·erJ:i.deir:is : <lc1·0. lou•1uecc:':\ , e •1Uc cr-~ morath•· ll<J siüo Bobc
porém, cm abono ela verdade. :tc··rc>ccnt 1· qno ,[,•al' ll . é.onde vinh:-t :i < ..-eze;; :i villa, ar.-omb:wtt 
ns peSSO•\' a <1•1e111 .111,ôo. tanto o p:• i c.uuo o as p:>rt~1s d:\ igroj:1. h11ç:11·:i m:1o d:t.; illlagens e 
tilbo, n0Hc·1 dircl'tnmcut -~ 111e diri.:.!ir:o:H pa- c:iu:;:l\·:i tal torrnr cp1c :\-< famili~s tinh:uu nc~ 
lnvra; offen <iva , ou 1\a presen~;1. tilC f:\ll:tr :un ccosicbcl.; tle a caulctlar-s c. Um c!ia ap pa1·eccu 
com o respeito, nem clll minha cas-. nont n.'l 11.1 1·illa lic ::lnnt'Ann:t. im·a<liu o cstabclcci
rua. mnnt'l de F 1'.\ll •, i8co Souto, eleitor conscrv:\<\or , 

Pódo V. S . fazer o 11 o que t>ntonclcr tlostn ~oi;nro11-o p ol" 1Jr.1ço, pu:<::ot1-o llltr:t :1 rua cin 
minha. respo • t.~. e ·r·:ia ,1ué on colll o fila is b u~c:'. de uma iie·.lrn par" o csn1ng-ar. Nessa 
aubido respoito o cnn<ic!cr~ç:io- ' •e\' . ~ . am iito occas1:1o_ o tc;ncnte- coronel :'\ctto Braucifio, c1uc 
obrig~disaimo,_ fie! criado e c:ipellão. - \'ig.ir i<J prosonc:0u o;;se facto.n:L. obst:cll t'3 >el' <lcsatfccto 
Targi>io Paulino de C1.1r~alho . <lc i•'ranr..isco Souto. foi C!ll sc•l so~co1·ro, ~ep:\-

Reconheço 11.> letra' e as duas as,i;;nalur::s L'ou-o do louco e i:npcdiu que este realizasse o 
d:i. carta e re:po,t.'\ r~tro JlOr serem do rir•Jp:-io seu mtcnro. cutrcg-:\lld'J n :i policio. para o ter 
punho. do5 •1g-n•ltar10•, e doa fci Pcnocl'l, 21 Olll sc,:rura ii çn. 
de Abnl i!e 188·?.-Elll t~steuiu:iho de \'Cl'dade. Dcpuis o mesmo tenen te-coronel fe z uma 
- lO\'JltÍ>n !la :Yativir/,vfc Reis CaroaUio. }) c::n ::> ''") ii:m:b elo Joli:1, :'.fantJcl ,Joaquim, pJ.ra 

11,10 eote n1:a~c to1oar conta do !011co. 
Esta car\.3. esü assignaJ:i e l'econheci.\a a DQ facto 2\l::moel .Toa·1uim. veil1 '" ú !la , o louco 

firma por tabellião. estorn :i.lg-uns dias na prislfo soh Stla gu::i. rda e 
Os in~rig-antes inrnnlaraa1 ü1sultos ao •:i!..'"ario. vi<l'ilanc.in: nle\S, tendo l\Ia11oel Jul\(1uim neces

e o Dr. Amorim enc;;rrcgo11-~c ue llur v',illu :l s' iladc de rnlt:ir :\O sitio Dcbc<louro ,o 'louco fugiu 
intSriga. -·d _ . , . _. , 1 e :lppa1·ccen !ª~rto cm rim dos lla.;os do rio Ypn-

- r._ prc,1 ente, o .iniz <>C 1hr.-1tn. d<i l cn<ido , neu1:1 •. \. policia fo~ co~p::i da clel1cto, mas não 
nao sogu~ norm \ :~lgt~m:t de m1n';\h ~n·l t: ,, i,~t\1~ 1 •;n~:>llt;·.~ 1\ n n1·.•nt'i vestl·;l•) : ~e \'i•)lcncia., q_uo 
<~i;e se tornou µa:·11d:i.r10 eng-o e sn :lj>:IÍ«<1 111111. ; 11~•; ;, siou:•s.5C ,, Il!o:·tc : est<1 der:i-sa por sul>
E assim <j UG tem :t.1:d:1do n:\S rua< :inuadn •l•: j m<'rs-<•>. 
rcYol~vc~, acomp:•nhad · (~e dons osc'"wos :i r- : ~" Dim·i.o rl'M "l laqJ,,s ~oiJnreccu uma pu
~aclos de cacet~ e u m:< noite, ~P.odo enco11L1·3.d" l lJlic:as:;o <buú, " entan•ler ~iue 0 tenento-coro-

a praça d::\ Quitanda pelo delegado de pohc1::i , no! :Se tio Brandão era o rasiv.ms:tYel poht. morte 
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<le J oão; qu:\ndo pelo cout~ari~~ e tene11t~oro- i 1m:'.ios elos ti is''ll:-'l)S . do 1;~11:1dor .Paes de 
nel apena.; ' Pr:i.:·cceu U..'t oc<·;.1s1uo em 'J"º r r:. n- ; .Mc1do1u::\ : p&r" ,,,~ e quo eu <l •.ser:w;1 um:i. 
cisco &mto luctw:> '""no louco p«r•·• c»ilar •:uc 1 sess<l~ 1.le ,:ab lmc~o ; <;<: 1$, d·~s<le q11~ no senado o 
o~te p 1dcss1) jJl'Clj uclic:<r :• fr:111ci;;1;0 :So11 l<>: l scu: .. clu t· f'a<)S d ~ 2'lentl • 111~" •>cc11po·1 :• attoucyão 
foi, pois, em socc1,rro cleslc, sm1clo <tli:.is FJ"1>1\- 1l:v1'.1êlla eª"'"''" ,:º'" foclG.< cl • :;iiuh~ pc•Jl'in
cisco Souto sou i tlimi<;t>; pr:i.licou, r•or lant1J. vice, niílJ er" poosird 11ue eu clcixa.8;e os lll~US 
llllla acção merito:·ia. (Jpoi<vlos.) ami;,:os indefo.;;os neste r c<:int.-., de;;de qlle os 

Disse o senador Paes de i\lcnclon~.ll. ciue" ncl- podia dofonrler co"' a log'ic:t do;; :»ictos e co!n a 
vogado Out•icury tem sido amco.c;ado por divcr- vcrd:l.dc que 1~sclurn~o :i uisc11ss:io e o escud0 de 
sns vll2cs e que se 1·iu obtig-a<lo :1 i:etirar-se de c;mllheir,;,s. (Jl uito bem: nm;to bc;n.) 
Sant'Anni\ de lp::i.ncm:i e a rcfu~iar-so n:i. vilh. 
d:l. Pnlmeir:i dos lnrlios. Ora, ou conheço pcr
feit.~m<:mte o ndmgaclo Ou rícury ; conheço to<l:i. 
a sua familia e poS"O afüançar :i. catuara q11e lrn. 
mais de 21) :innos csw arlv<>g-n1lo i•esi<lo e:u P:ll
meira dos lndi1>.S on<le Lom :\ espc•s:\.· u:m> filha 
solteira e outra fiiha cas:~d:i. C-Olll o t.'\bolliã<> 
Antonio Pinto. Por conse<1uencía ollc fo i pa~3 
sua casa, par:i. o ponto de sua resiucuci:i. e por 
fôrma. algmlla foi :uneaçu.d" a su!1 \•i<ln. Eu tenho 
~ci. ui um:i. publicaç,;o feita pelo capitã•) ;\bnoel 
Antonio dos A11jos, quo contesta csto facto e qno 
diz cLqe ó um:i cahunni:i. CJ. ue o ad1·0,~'1ldo Ouri
cu1•y irrriga is pcsSOl'\S ele Sant'Ann o. de lpn.
nema. 

OOCU)(E~TO ~. i 

Provisao rlc ml · v:;tid o 

D. Pcur•o U. lrupcrado<' C<Jnstitucion:il e De
fo nso1· Perpetuo cb h 1perio d .. , Br~zil, por 
Graça de Deu~ e l: n~nime Acch rnaç;io dos Po
\'os, e tc. F.iço s~ber r1nc, atlcntlendo ao que 
mo rc(;•io1·cn 2\farianuo .To::i.t1ui111 Ca~o1lcanti, re
!!Olvi m:i.ncbr·lho a prcscutc pruYisuo, p.·.rn q ue 
possa, p:ir tempo do dous aui;ios,. exercer a. 
profiss:io de :•drn3ado nos :mdllor1os das co
ra:\rcas ti~ P.•nedo, Traip (1, Pão de As.~ucnr e 
P:iulo A11o!lso da Prorincia das Al:i.gi>as. Pelo 
qur 21fando a<2s :\lini~tro~ e rn:1is pessoas, :i. quem 
o conhecimento desta ne rt~neel', o dr.1xem 
servir n. reforicl:i profis.~Ío pdo tcmj'O c fó1·1= 
ncima dedar~dos. lhve~:i os c:nohancn tos mar
c:tdos no respcctÍ\·11 r:•gime ntn. p:1p-:incl.o n solo 
n:11;iiJn;1l na rcpn.r-tiçllo cou1pct~nte , cn.rn. verbn. 
s~r~i. ln.nçad:i em o v2r;.;o desta: 11ne ~cr~i l'()gb
tr adrt on•ic comn tü·. 

O (JUO 1n;, u1i(l '{X'lo d'soml)~rg:iclo1· •. presi
clontc int(•ri t10 da :· o,h~:<•) :1h"1x•1 •\»s1gn 1clo. 
i'•l ~on :;; ~.:) do .... L111"Jlnm ·!tttrs . - R ·ci fo~ iG <!G 
Outnbril ele 1s~l. -$:1lg~rcwo . - O ' ecrct:w10 
cfo, r1~lnç:i.o. t"ir!.f':{t'o (l•: Gui11l<c;-de.:; Cé"J jjlfio .-
0 pr·e•idcnto htteriil.ll . Fra n:.:i$CO Do1;•in[JHe$ 
da Sii.ctt. 

A Yida, 'lll'J t·~ru sido :>.mC"_1ça<la,o cirla<lrro •1u0 
ten1 C$e:1pado do s ·r victirno. ,.m div<~rsas em
bosc:'lu:is, é o c.'\pitlio Jo:tquim Rodri.;-u0 s Gab, 
que .· : quem procnron por todils os m•'ios d ·s
cobrir a fou1de p!'l\t ic:ida n:\ ··leí\.ãO de S::n t'
AJ'.lna d.~ Ip:rn •tn:\ n <JU~ pro:noYmt o ··scbr ·
cimento da vertlad", .i:i r •·,1u•:!<i t:ind. o ~omti~-
1·ccim. nt o do Dr. j tt iz 111 unic ip:-d, j 'i pt·orno
vcotlo cm juizo lodo~ o;; meio~ conduc•' ntl!S i 
prO\"ll do :w.tacio.;o c.riiu~ . 0 ~:tpi t iír> C:::1ia ó •rn1 
eh ·fe uiuito di:;tind•) o nma infüicncia mui to> 
r •':i.l na frczuezia ·d· San L.\una de lp:1nc:11:1. 
Ern v:,z d11 s0rem r,s :uni~os 1lo sen.~cto1· Par•s 1 ~e 
2\lendonç:t <jU•: est,10 so'íl :\ press,!o do !,.\~.a
nurte. a Ylda llus ru ·us au1ii;o~ ci qiv: corr.~ 
per igo, porque n:1o se rcsi:;tl:iram :i Yiol:1i;.1\o de 
sous direitos pofüic<'s, n:io ~a··tuaram "ºfll 0 
c rim ~ e n·'m li~usi :.:ir :tm com o clo,·cr,qn , lh"s 
imp tmh:i a honra e a dígnid;tde. I!lm. St·. Dr. j uit. m~11icip:il;- ,llfarianno 
T·~nho :1qni nnw pullli i!açfüJ L•ita 110 L i{)c;·((l .Jo;.qnim CaY;lkan~i pr,_,c 1~=- <1no \ ._ t:i. por .seu 
l · • · respciL:t\·el <l::l~p:icho 111..'tnJe o eocr~v::.o_ Barre<ros 

po 0 captt:'lo U;\lt\. ce,·ti licetr em. fitco dos aulos 1le ac<;ao Cl\'el, entre 
Em Porto C;dvo niio se deu des.'\C~to n.lgnm. pal'tcs- .iut<>ra D. ,\nn:1 Fciici:1 d:i C<irronte 

contr:i. o cid:vlão por tuguez José Gon~.:i.IYcs · O Gstacio e réus :'.\la noel c ,..ct:ino Filho e ot1 tro~
p.'lrt ido liber.tl pnr occ:isião do meu reconheci: 0 seguinte : 1• ~í em todo o, curso cla refenda 
mcnto como deput:tdo fez uin fostcjo nac1ue1l:J. acção íUrn.o sirt)plican te a ui~1ca pessoa q~e,~omo 
villa : c · andando Gnl ri:i.•seiMa pela :idvo;rado da :1U1ora, patrol?:o:i.t":i. s'.lus d1rc1tos ; 
praça ·da E'strnlh. ~oineçaram a cahir pec!.1-a.~ :!" Si a mencio nada :i.c~.;w ..r:• .rece~ei:a seo.~en.~ 
sobre os libc1·aGs. Indicar'1m eotão" casa de Jose final e <)\tando p~lo meret1~gun'.-' J tuz de d1re1to 
Gonçalres como o ponto dou de partiam ss pedrJs, Dr. Anton io .Tose <lc Amonw : .:}> em 'j.ue tempo 
e os l il>eraes dirigir.mi-se alh com todo o res- ti\'er.i c<nncço ,1 rcfcrid:i a<"çüo ; 4." st o men
pcito e disser:i.rn a .José GonçcclYes quG 0 res- cionatlo Dt·. juiz <le d(reito no contexto de s~a 
ponsahi.lisara1u pela coutiuu:\çãc> do:> desa ''.t~os sent'>n~.a. occupou -so de outro assuu:plo f\ n~o 
aos cid:ld:ios,que ,;9 ac lrnrnm na.quelb ~·ouo.1ao . ser d:ttiuellc co nsta 11~c di; [>rorn uns o.utos, ct~JO. 
Nüo houve por co nscquonci:i. o incnor insulto a s•'lllt!oc;a ped,; po~ certidi,o . :\ sSllu,_pcC.e dete
Josó Gonçalves, porquanto os liber~~s o.penas i·imcnto. - E. R. 11.- Pene.lo, i ; de :\fa1·~.o 
e~ig:iriuu que não coutinuassem :i. ::ü11•:1r pedr,1s ele i Sd2.- Jfori"ª'"' Joarl''''" Cawh:c::11t» 
sobre elles . ( Despacho. ) c8rli~i., 1 ue·sc . f'. cneclo_,, ·l.' _de 

O Sr.. Pr:.ESIDENTE: - Eu lembro :10 nobre d~ ?>brç·.) d·' l ll.$'! . - .~1/ ct·i Pdf:.:•L (t.~rnrlao,) 
put.ado 'luc n~ fórrn:.\ do rcgir.nonio ª~? posso Ccrt:..CLC•J ~ ! n olwtli ~1v.~ : : .. . ::t' ... r''~ 1~1l~\.,~1~.L ' '. :~p~cho 
consentir ci.uc o nobre <lc;>titado contrn ue :i. c:>.!l.r:ido ll:\ ,.:·~se:lle l''' ' t•:au, 'JUC . . '~' ct.clo os 
tvlllar o tempo da ordem do dia. autos, d·~ qu<) l !-:1l:t :e n1 c• !n:t potiç:.o . dclles 

o SI>. Tirnol'tHL.O:- E11 vou ,i'1 t eriniu~r. ! cons~' o sef,'tiiat•) .. : 01 · ·\.'1'1~ p";. ~.~'.\cid~ ~~ i·s;,1~~ Desejava d:i.r uw:i. r <isposta :l. muitos outros acção propusl.<l Pº• · • nn" e lct.t ª rr 
v. 1.-~9 
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!~': t .. 'l.cio contra ~Iauoo{ Caet lnú i-.,illt'l e Olllrns 2. 0 c·c1·tifi: 1uc-th~ o teor d? u:ua. pciiç;lo e seu 
t'úr.\. 0 :i 1p ,lieaaLc a tt !Lil' .. L p~:5s~;t, '.L11-J coa\ J ~~d- ; 'l·) ~ p;ll.:"h .. ). .. e:~\ qa · o .snpp~lC"t.llLI): eu1 noinc. ~o 
vo• .. t\do Ja. \i.!ltor:l tJ;ü t•oi:iuar~t O.i 1..lu•(!it0.'i d~~t:1 : : liCU .1.~u1u; L1t 1 un ~:.i p~hra h 1 ~C!l1;~•· :HJ a .. "lllal .J uiz 
2-> ~ ciue ;\ n1c~m~ ~-~s·~º jd .. r~c~l>r!r•l scn~~t11;.:\. 1 d0 .. ,l~i:cJ tv d· ~~L~t-· co:~~'."_:·~a .... P~r~~ ·~~Cll.:.~~1· ~)Ct;t.1~tc 
fiu:ü chi meretlssuM .1~1~ <lc •llr()lt•> da t on1;u·c·n. J o JcUJ o _'JS tl1~0· .1'.'"º, ·>· ~1 l,~01110.cr:: :1 d.tt:i 
Di-. Antonio .losê de ,~11101·im cm t:J do con·oalc 1 ; ~ c~.n~:~~"? tl s1 o .J t~1z da rl'.~i'o.-tm.1 scss:i1) fora 
mez <lc )foi·ço; :.l' qu0 oss.1 ª"\"'º t.iYo:"" sou J l1 <hto ,11117. do d•r~1t.i.: _A.~:;1m, iiodo •lcpi1•m1c11to. 
comG·O :\ iG dtl Dezembro de iSSl, rtn:tnrlo 1'&1-.1 E. l{. "\1.-P<:nudo, 2.1 ele ,\b.-il d<\ i ti8?.-Jla
:ipt·cs~1ltaun :i pctic:1o inicial n 1.lespad10 do · riwi,1 0 J oa1jiti1•1 Ccirnlccmli .- Certifique .
merctbsimo D1-. juiz municip1l Si!l' io Pel- P.c••do, n. '.~º Abnl 1lc 18s:Z.-l'd•'•Ji.·c~ ll!Jl'I'º" 
lico Pcz·eiL';t Fcrr~~.r.; 4° ) fiaa!in{;:1tc:, líH:? o t 1 t• 1 .-U.~1."~ll~~ -o rp1 t:: ~ t·c:c1HL) o.-~ aulo:s. ~u •jl~O 
111ci1 1·ioll1:\•l<J J),·_ jniz 11~· ül!·e iL11. no t'll•ll"Xto t 1·:1~:\ :\ p:} ~1ç:111 '".ctn•. l'C-.:<c ,,1rn o ["3\l.c ton .. no 
1lu io>ll~ si~n t~~ .. u c:~~ nfic) nl·t .. up~rn .. s : ~ .d.!~ '~-~ ;l .;:~~~ tllt :t lcJ.Ll~~ ~\ u_~:3t1·uc ;:; u .. 1 :~~J 1:::.1.1:~<!Ll\'O. )1 L::~ 
assumpL t> ~ s~na n d.u 111 ·llt! v·\Jn~tan t.i!il tt::. P!;,1·\;1:; (:Cr.;:\O t_l.n ·1~~;t li c~:\.l! 1.; de l ~ ~~K_ll .. t<l •J. t ~.J a~1to1~_ ..., . 
tlns ~ntos~ (' 11j1 scntcn~:\ te~~ i> leu:· .~ ··.g:it;.1 l r!: llll!t. :-::i 1• . .JL'. .1.mz <lc uirr.1tu.- Diz J· ran1~ 1~C'O 
.Julgo por se11Lcnç:t o ~t· ect:tl ·J. c•>111tllllli\ lnn,1 <} Lt.HY. 1lc :'1Ictlc1t·u ·, pu: se 11 lli'll~.111·:vlor, Cf.'1::· 
1ua.nn Lonçüo rD:1u ·l·i~ l '.L :~ ll. ~ e_:~ ,·v~~c.l ~ ;i~tr:\ :\<:h:t rhlo-so 1> l :it:\nlc clo~!ltc 11:..\ , ·1~tl:Jn elo 1•ao 
i-urli l' seus tl•!V:<los e11'c1to~ Jnrul!co:s, lcg-:ies. ,\e :\ -~1 1ca.- . a ixrnto de Jl;L;i p<xle~ n apr, e. r~'lr
~c:a prcjniz11 do r[omi:iio e o!iJ·cito <·011.; •l_ll ·nt·· t;~nlt>. C_?! 11p;1.rc?cr :i -cs_.iio de. jul!.,'":tHWnto +los 
.~e fJ •t··m o :i ···cr '·' p~g 1s ~;; ··11sl :.> 1111!.1 uupc- l' l'"~ .J ,~:10 .1 fc,lc1L·vs, .losc :\I<:dc1l'os o .Josc Cr.wo. 
ll'<llllC tlc coniormirlade com º ' t'l c 11s 111 1 a pr;tio Cl!l r\lJ •' p roc·e so o $Up plicn.nt c e :i•llo:', rem 
:iltcndid 1 porCo:· rcia Tellcs cm s•in Do•-,i,-;irn Nsp~i lus:1111ontc ;•crtuere?r n. V. S . quo digne- se 
1{(1.~ cl ,:r.vU. !lul.'l. Z> :1<1 § 2ro. - r~w·1lo , 1:: Cll llCCJC?t lice 11~:\ :tO s npplicnll\(! {l:\~;\ ll\(l llO:ll' 
de :\far,;o <h '188'2. - .Li t •JJ! ;O ."1.<. ' de _.t •no- womu\'Cr 11..acc11saçüo rios di tos ró us po1· >l'U 
i·im. • rc lÕJrHu [ll"~Cur;ttfo t• 11ne J:í se adia ;·ousti lui<lo 

O rc fct·iilo 6 \·ci.,hfo e :tos p··11p1·j,, :>11los 111 • 

r ..iport'' e don ló. - P t:ll"<lo, li tl" :'lln.r,:o de 
1882. En, :\buo ·l A111onio l: 1r1• -iro:; l.yr:t. 
cscrh.·:t<> ,10 lvotth~ ir.~ i1nc o 8<.'tcri ~ ~onfc!·i~ CtlH .. 

l'<ll'tci .. :1sskn"Í- Em t ·st:•1Ltu 11!10 ele 1·ord:vl ·. 
- O cs~1· i1·ão~JI,r;1 oel A ;itoni'o Ba1·,·.:i•·os L!i;·a . 

Lllm. Sr. D1-. j ni,, c]l) di reito. - O t1:i1,'11lc 
fl'.\ncis·:o Luiz <k ?lh:llciMs, por ~ou p1·0~ : 1-
r1tdor, nulor n•.1 p.:"o,·i:-,l.:sú cr11;lC o:·,1 (l 11c s:"io 1·t~ , i s. 
o esct•a,·o Jo~l: Cri1vo e outL•.Js, vem ro:".lpc.:i l os~l-
1neute roqnc··tl1' :1 \'. S. qnc 1l i g110- ~11 1u :i.ul:1r 
j nnl:H :t·i r~f.1ri1fo proco>~<> o pr cscnt" J'l'•('ll) ·i
manto com o cloc uu1c11t.u indnso, l'"l' for~., iln 
1111:i.l tH"O\':l- Sf) ft'.H.' o ilho rén llfí.J ,_,r.l Jl1Cl l'> !· 1 ( 
annos. 1p1;1Ddo co:11niNlc11 <> cri1110 ele r. inb p •r 
'tuC ê ~\eeusatlo, <'m11:l s•!r \' i n - :w tl1"'! 1'1\1·11 11 : 11\··flr 

u j11 r~· l!m >ill:\ pen111Lia1:• sr.•s,1h. 11 ~11pplic.1nll! 
110 iutuito ele pr<>>:tl' s r:mcll101f l" •>r. ·111·.-c 1wÍ:\ 

n:t superior inst:111cb. pa r;i, 11mlc \· .io snhil' os 
res pcd1-o> auto;; po.do :1 \". S. tle:'o:·i11hH1Lo . 
-E. R. ?II.-P~nc<lo, 1-1 rio Abril 1lc -l&-:2.-
0 pl'Ocu ·:i<lo~ J[ co-icrn;io Jowl'<i1n ª"" ilcmw:. 
(T)csp:1cho. ) .J:i tendi> cm de;pnclio :1Hlcr ior 
llochracl(1 <111c cst '· jt1iz,i 11ão :J.cé•it:wa petiç?l1J ou 
o:iL1·00 qu:t03C\llC~ papeis forenses firmadus pelo 
cn.pitn:o llfarianno Jonr1t1im Ca•:ilc:rnti, como 
fü sciento ao trilmn~l supel'ior: ~gu~.·,\c o 111es
rno procnrndor n. rlocisão ~obre :i. 11l;lLCl'ia <jllC 
~ul. 111 ~t.li :in r cfc:·i<lo ti·iliun~l, pelo que n:1d:\ 
t.nnhr, <1110 1kícri1· .-Pmic:lo, :?;, el~ Al,•·il de 
1 R~·? .. - Ai:lnri'IH . 

n:• prar.·es~o p <1i•;1 c~sa coü.uni..;s ilo ~ e CLlmo t!'L l 
C'Olllp!ll 'CCCU p~r·~•llC y . s. Ctll du:is SCS.>ÍICS do 
ju~y. cm <1ue os 1·<ios dci:-.i r alll ele se"' julgados 
súmcnto por f:tlta do tcsto:nunhn.s,quo n;:to 1·om~ 
p:ircccram n.o t1·ihunn.l. As~iw pc<lc dcfo<·imonto, 
j1ir:t:L11du-sc cst.1. ao !Jrocc~so.- E. 1~. M.
'Pencdo, 31 de DczemlJ1·0 rle 1881 .-0 p1-.1t)1t-

1·l~•ll' J[ c!:-iaa;io J ow1•,im Cac,.frmit •:.-.!nnte
se aos :lllto•,-Pene<lo,31 de Dozcmb1·odc 1881. 
- .lmoi·i rn. - Com::i pctlc.-l' anctlo. :1 de .l:i
nciro do :IS32.-_.l,;ioi·i,H.-:3. ° Como sevc <lo 
,k,~p,.clio 1111. petiç'b <lo ii:cs .u<1 1>1·0.:·u:·:idor>. este 
11rc>:111J\'CU a act•u:n.:;:to pe~a nto o j m·,v e o 1>re
s illl)11t o ah rEt:1 sc''!:tO C.r• o D1•. jui,. .!e cli
r 1.1ito .\11 lfJni1J .José de Afrio t•lm. O re ferido é 
\ •:1-.[:111<? e) eh u r.;.-l 'cno:lo. 2!! ..Je "\li1·il do 1882. 
- O as 'l'iYã.1 u:, j u l'y, l 1t':i111iw de Jlvraes 
S11l!c.<. . 

bú1 'l' ~I P.;<;TO 

Tte ·,'w~ '.Ít.t ,oi.UI icfft;~il) do ca;iitr!O ~ll1.oincl 
_.t ;ito,úo ilo .< .·Lijo.> no " Li/Je1'v.l» de 1-1. ri:: 
l"t.: rc;/, iro rio 1 · 0 1 ·~·cHlc lJ.:HH[.), 

Bm eli1· .·rso3 nu!ll 'l'OS <lo Dim·io <la., .lla-
91ias, um Sr. A111 · ·ri~o Om•icury, j:i sob ~ua 
prvp1·ía íirm:•., .i:i "ººo zn·u.:lo:iymo---1 vo; dti 
~c;·dwla, tem pl·&cm·n.clo :crir minha l'.'put:i.
ç~o o.~ <fo p·· 8~oa.' re·;p•Út:weis d:«11.ti e do pes
eoa$ do S:rn t .\nn:i. <lil lpl\ncm:i, "po11Lando a 
meu g'C!H'O Antonio Pereiril, ::i. rp1c1n rha1r.a 
J:1mi1inlw, como 11111 a«as :ino qnc Lraz <] ·, eon
tin~l() amo :ç:iib ri sua cxist.cw·in, n mi.lll. '' :iqn·:l-
1,·s · nl'act"~ ' 'S tomo açulatlor~s de r,r:u snpposto 
v·;r<l1.1~·1'1. P ois nãa contente n Sr. ~\wcrico com 
yn~nr '" ~u gcm"J :\ p ·rtli çito, i11 von t;1ndo-lhc 

Illn! .S1•.j11 izmun!cip::i.lsuprilc11Lc- ?ll:wi.tnno mn cri•u·• tão ~r:wc tpiaalo infn.m:intry , V•:m 
J01:vlmm C:tmk••nt" a bem seu, prc:.:isa •)UO :ú i l:\ :1Urilrni~-Ih •1 inten\,'.õ 'S ·cri:nino•~s. cn
V. ~- ])<l!' SCIJ l'CSpoilavel <lcspa.:·ho r11:1n.!c o vo\1·ca•lo ··11L otlios:i "O:upli.-iu:iil ·.• :1 \IÜ!ll e !1'.>' 
0-;crivão S:tlles_ r.-?\·Pndn o p1-.Jces~ > crimo cm d ive:·Sus e :r;tct ·r ·s honestQS? ! 
'lª.~ é ol ci.tor o tc:nenL·} P·ancisr o Lui;. de :\lc- Si t~.nto n:1o 111e m!lroc sse o pu blico. niio 
<l~1r~:; e rcus,.losc Cr:i.vo e ·111t~os, lhl' c.crt i!icn.r: dcsc 'l'i:i :i r c."po1:tlc,· ao <liifar.1ador m is impu-
1:0 ~to supph·~_:inte como procnrador do :tutor as- j d !Dto qu 'i t •111 vÍ;lo o t~rno <L Sau t'.\nna, " li:is 
s1•tw :1 t0<b a rnstrucçiio <lo re~r~cti,-o proecisso: fatiado :~ mt;lhorc; d()SLino.'1. Far._•i, pois, urn 
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li:;.·ii-o hisL?ric~- rio f.a:Lo 'Jl! • :'·''.l Ing a·_ ú 1wr- i cm p:i7. P"rii instrumento rfo nos~o ctLsLip ri.• 
y ; •.1.·~~l 1uar..: l11n 1i;[:.O d·; c1uc t411 \"l e ltm · (J rllto JUt3ll ! tcrr.t .. 
gcu~·o , ·~ d •p('li.; ~t~sigH:ll:~ •·ei os !1t11 t. iros do L ·rror l ~O!t'Ws pacs de ft.t111 ili~4~ ~tu2amt•s :t v1·dc1u ~ .').1-
p.uucv, <.lo.s _1>llcr1 .: r : •1:ctu:; ctllC ~r:lZ•!n\ a~.')!'1 : 1CU .. 

1

• hCillVS l"Ctt(lCi L:u· :1. lcj C a ~tu toriclnd~. 
L:tcl\) o •:Sp t ri.to OUÍ(~,nnu <l.1J n1~ 1;; ;!!';tj lH.!(OSO 11~- ., 
tr•dor. '"J•:U>iE:ST<J :s. 1, 

t~1·ito.i '. h.y poc1·ita ~ In -11!1.·:Ü-..-os vicLi111a p:tl' :\ 1 ( lJo Lib~rnl. ) 
potlcH' SCL' _:":.lgoi, e c:;n1segnir dcstn r.rto vtJsso , ,1 •• • •• . ., • . .. , • 
m:tlevolo intento ! Ja rouli•sLcs :\ pa.z e:\ hum;\ .l.u )lh.Jl ico, ao go oe. ito, (lO 1ia. l ~do l-<lic• ai e 
do 111e:1 g enro, pohrc pai <l<l famil i.-. ; airnb 111': a'>S mci.!S i>a,.entcs e amigos 
ros _ _L~ n:uil<> ": -vi<l:>, e osL:l ~-os _pesa ba.st:lllt'.l ! l':i.''!fi:o por i~dolo, acústu111:>d•J a respcitu.r 

l•:11,.•1, _ pot.~'. G•)H• cc~_sar. \ os•:• h or1:l\l'l :I.. a~ op1:•1ücs ;clhoms. sup;mnha-mo gar.1.nti<lo 
P?.:0111 .• llao fa:-.: crer :1 mn;;ueuo t1uc potl ~J~ s~ 1· par.• viYe;· t r:líl<1'11llo, sem rruc se projeetasse, 
oolondt<lo po1· 011 111 o pofos q:ie 1·cspeonsalJ1h~::i1;; n:is l l'cv;is, 1•011b 1:-:nc :l honra e a vi-l:i. ! llln
por "º"'~:\ vic!: .. Somns muitn c. mhct·idos por dia-me, po<"~111. po1·11ue <iuem 11:1<> \elli hon o·;i , 
11ossos p1·ecedentes paciflcos, e si o nüo 1·osse- nem dignidade 11. iebr, (1ucr n t1Jclo cu~to 
mo;;, l:th-ez Y1'is rns n:í.o :>t t•nye~;;cis :t 1<1olesln1·- conduúr os r1nc ª' tàm :i sua estei1-.\ , e, n:1o 
n<>s de m.Jolo tão in,;;olento e p:ll· l;io 1·,>?tora.fas . o conscg-11i11<lu, p:·ocura.m r.1uhar-lhc :.. C);'.Ís-
Yezcs. tonei:\. 

Não te1uci, entreta nto, a 111im e :i. ~;1eu~ • 1\ppre1ximnn<lo-sc o pleiLo eleitoral. que 
aonigos e parentes, que Lcraos faruilia, b~ns e 60 travou a 3 1 do Outnhro ultimo, fui instado 
r eputaçã o· a L~lar; mas aos muitos a quem p;tra da1· a votação ele meus itmigos ao c ,1ncli
voss:1. insolen~ia tem :i.m eaç~do a vos~" 1woter- <lato Dt·. Bernardo ele Mendonça So1i1•inho; não 
y;,, foL·ido. Roceiai :..os que, coono a:iuell • ncg-o- 11\!l em licito t1·;·lli1• o meti po.l'lido e, por tanto. 
ci;l!lLe cl:l. Yilla do Sant"Anna. lhe fostes ã porta adheri a causa tio o,., Theophilo dos Sant~, 
de chicote em punho, para lhe 1u1,qa1· com tal cluc cr:i, o sym[J:tthico candidnto do partido 
moe.Ta a coat:i que teni o :irrojo do vos m:Lncbr. hbe1'àl por ostc distrieto; tnnto bastou pnr:L 

Os remor. o• cl, "onscioncb geram ph::m- incorrer nas i1':ts do pad1•0 Antonio Soo.rcs <lo 
tasmns o duendes medJnl10;; . illetlo {sub-chefe do partido 1·onserrndor desta. 

Fostes milit:u• ; a vo,~-1 fó dll ofl'l"io vos lto;wa frcgucú:i). do :i.clvogaclo :lmorico Ouricnry, do 
l"tsMn/,,, FO$lcs Labelliito na vilh 1ln P"huci1•:1; S1•. Finnino Josó ele Góss o do Sr. Luiz .José 
os c~irtorios d:illi dil.<lnl de sob:-a o pon1ue não A!Ycs 1lr. Cos\;,., os quacs, reimiudo-sc C ll' cas:i 
J'O<lcslc ; conti1m :1r a sei-o. O D1·. Ari~ti11Cls de do prin1oíL·o, falsilicaram a a~la ela :ip 111':1~iiu dois 
Leão, cnJ;;io jui~ <le di reito <lei co1mu·c;i eh P.:1- \'Otos, tír:i.nrlo :ui l lr. Thoupliílo 80 V•Jta:; par" 
mcir:i., 11rn.11<lou- vos passc;o·, importou-nos uUl dal -os ao Do-. Bo1·mLrdo ~olirinho ! 
ilazel!o. E:s:crccis hoje :i. 1101Jro p1·ofio;.~ão de :\d · :-i:Lo me cr:i. possivel cru:.:nr o~ brn~.o:; di;rnlc 
yogadu z~:i'} •s ao podar elo :ilto valime nto . dcssl'.l facto, l~mto mais <1uanlo se clíiia algu res 
Tcmles u sado uma Yez por c:ub cern que tendes <t110 ~u e meus an1i:!"o~ tinhar,1os sitio .:ompra-
:i.lmsaclo. do l polo lh. lk 1· nll.l·J·ci Sobrit1\i1). 

O 1Enhoiro ,; '"º''º phnnnl. \'<is i·:,;:-elicste~ Confcrcnr.ici <'OHl os mous r.o-roligion:u·io~ 
11rocu1'iL\'10 de .loifo Damascc.-11, Rii)0iro, 1•1n·~ t.cnr•11lc-,•01;onol José F1• .• ncis1•a N<!UO Br:i.nr!fü> 
1·"tlrcscnt..'\l-O na foctnru •lo inv~11là1•io J.; s.1gM o ~:1p il1(11 :\llg'l)f•> do ,\lm:ll 1'1Jrcir:i o Sih·:i., 
i\l:inoel Fcrl'cí:·a l{omes, do cuj:. mas~" s., jnl- p~ --:1 cmp1·~g·or111>l~ ns ltloios l_c;;-:i.cs cm cs~la: 
;;-avaco111 cl iroilO :t rcsLiLni~õi:s ,c <lelic l 10U\'~~tcs 1·e,·ei· c:sL•> 11c;;od1i: e fo1 :l.3~111! •1ue no _•li:\" 
lugo 1actaclc 1b J'l"OSO njus t;J.1\0. Chego 11Hh, !lO- <!e :Xo-.·cuilJr<> reuniu-se o cl c1 \1Jr:1\ltJ h l..ocr<ll 
rêm, na c:i s:1 cl:. viu\'" D. Ri~u, <'~h oilc:·eco-vos pum prnlcsLal', co:11u pt'OLCs lou •• .::unLr:~ a cscan
lriplic:ida ([ lm ntin, e vós. ~t\bslalJclecendo os chio'ª fr:cUtl~. <1110 h.:l\'Í(llH pL~ t1co.do O• consc~-
11od~re . .; <1:1 1wocu1·,1~.1io de D:iuwsrnno cm Jo:1o ratlur·'~ ae11ua r ctCl'l<lus. Dc;;sc tW?tusto e ma.is 
lhptisttt, :iccilnstc.'< a cnul!a <l:i viu,·:~ cGntm dilig·1:11d:1s 11rrc curn,, forno~ Jll'-'l t1c:i.ths pdn~ 
YQ>>o c.-111sLituinLc '. :t:llOrt<l:dc;:, rc~alL:ir:uu ns d1Jl1culcl:1dos, que ha 

F uJ>tC,; lib,,r:ll 11.'l P:tlm~irn do~ lndiu>. e :ot~ cuco11trailo o D~. Bernardo Sobrinho pu1·.i ser 
. \gosto do '•lllM p:>"<s•elo> o fo•lCJ! 1w ~btta rocouhoci<lo dcpuludv. ~cn1 cu1uo ~· fal~ii_!c:iç'<Cl 
l_i i-:rndc colll () t<:J nc nto-··m·uncl l'odl'O ltud1·1~ucs <JmlJ:i.r:";ou u reconhccnno11 lo d:• doiçao tfo 
e '"m S:\ut',\ 1111:1 corn o c~pi lüo Gain. tl<J ar.1\:os nossi; nlllig'l' 01· Tlieophifo, 
,_.,; 'JltaC> rncol;estús iu1po1·tautcs sel'dços. . lleapeitadüs,_o p~drc :So~i:os , o ad~og .<lo A.w.o-

0 dinheiro do Dr. Rcru:mlo Sol>l'inlioi YOZ foz, rico •. os St•s_ I•11·1urn? rlc úoos 
1
e Luiz da Costa , 

ro:·mn. mmhr ele r;mio. e si col:i.liurastcs na co1u1'mara~:1. cnL1·c si. um Lcuc )t'O~o plnno qu~l 
falsilira~ii:> ih S:i.n ~· ,\nn~. nin).'"Hem ,,001 m!tis o de ;issassrnarem- lllc, como o Cu.eram o~ouscr
~r,\or c.wrcq a i•E'i'I' "l" jui.~-> ••onl r:< 0 , ver- \"n1l~rc~ •l:i. !mp1wa l.r1r.. em .Tuuho ·l~\ 1~d , :is~ 
<l t.do pMl'11•b f;Oh .Jcr1oi mcnt., :i.k de grnndo s as..E• l\lllll<]O "_l o :\l'ULC>-•',)l'<ll\ cl Jj.~~nim r-0rrci%i 
muncro 1lc clciLcres •lo p:i.rtido u <1uc 1:200S 

1 
~ padra ex?c~llar ·~ssc ei;~ 'l~nJi~~1~ºQui · 

vos filiou · e iama o o cnm1non e u:or . 1 a ' : 
· 

1 
• rino, conhecido pot· Xico Lm~i~, o 'JUal . som 

O.s c1111Lt' '>LO;J de ![llOll' lil i,; c~:ot·~Jit:rnlissimos, ;mxiliad~ pct.. cx-pra~::l de pohc1:1, cx-ad.run~o 
o""ton·clinho cm <).'lü se L•.:111 visto as partes, c ··11- do JH'QlllOtor e ci;-p1·~curatlor da c:i.iuar:i. m~n:-
ci~lll3..i! nos pleitos, Indo i;;to sflo p::ulrõe3 ue cipul Gonçalo Ped;·a.: • . 
glo1·iu d·~ vos50 íeliz rein:ido. Diversas omboscad:i.; l .)M<l s1iffrido, m:>F, 

O S1•. Amcric-0 Oricurv n.io scri offandido felizmente, tellh<> e~ :ap:1·lo· à~ s~r Yi,•.foua d·> 
pi)t' nih, e :i~ c<.1n lr'~>'it> qu'.~i'Gm ,~;; •11w elli> yi,' :-. (l•:11it1.;o ho1ni~i1l.• . 
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228 Sessão em 1 de Jnnho de 1882 

Rc~,·p1idoi i!0 ~1·. D:· . .hcol,in,1 0 c:s:-pi'e~[- · ~up;m,lo> sal1Jo, nrifit'<do'< no thDsouro e :rni_ 
1 ... , · · Ic t Pnr.nHr1 uo n1:~1.· n:t ":tr1~.·it·:~ Jo:::; (Ji:!-u 1 •1Hlio~. 
~)~~,~~:0'~:~·~~:~itt~·1~

1

\~1~~~~1Lc~~
1

~1~~ ~~~.{~\u• t~~1+~ ·;'.t·i~1n~-~ E'\. · r~l ·h~ lllu~ o n~:ib""i·e prP.~i.d·•ut ~do con~e .. 
nos1.1s ;: :11:1 n:;U'.n\~u1 1i;t 1>~·d ·m, <...'.:1\ !·e-::pc:sl~t ;t. ib.1 :~u rd i_Lorlu. tiu··~ a ·,_tl>.: d~ d:stóbuir, como 
iuinh~~ 1•. \t1i:is.i\..:1·1 noalu.uua pr·0\·i1lGn~ía foi '. tin.·1 iH':;-·tu•.t hJ n1·a1· a p:1hi.vrr1. d· S'~U :1nte·~e'lisor 
i!~·d;tatt.:ns-or:L ; ··pal\!ju ;Üfi·aç.{io do n1~~!.ti-..teri<J d~t fa.z.enda r-e .. 

L1)gO de.L1ois rCcêlli ;ü~11hf' .. Je1:1i;~s;1:0 do loga,r 1

1
· •.·or~re ao ·~·~qrdie.nt:1 .d· ~1grup .:r cii'L•.Ls,.sy:-;tema 

de i" suppl0ntc do JlH'- m11mc1pü, por ter , p..Ju qual s · po:,c d17.l't' o qu~ se ljllGU':t, p1·0-
aceitndu posto eh ;;ua!·cb nacional. \ ctt7,rnd> ao m '"Lno tempo ju. >tlfic:rr o:i su.ppos-

Rcl\ff:L dizer •1110 o :>r. Dt·. J:1~obtn<1 foz-me to' saldo;; :rnnunei:lllos. i:;· a>>Ílll qu:, S. Ex. 
um favo1·. pois que agor:i.. que nKo solt auto- ao p:is.>O que oec·u!ta a> \crb:<s d·~ de,peza;; 
ridadc, rctelb.or po~so <lc~(e;:d 1 •r-111c dos n1•·1lS ,. a i.1uportun .. i:t de t'l'CdiJ.o..: <~x.h·.:tordin!'lrios. e 
a.ggr-1 sS(IL"1_!S ; proern·a1.,·d i:n,_·r-me g'~LranLir snppL~·iu· ·nt : 1·~..,~ uns aberto.- p;olo governo 
pelas for~as prop:-ias. já (Jlt'' O não quiz a pri- a oulros !l•)dido" M pod •r legishtwo, ~u
rn•.•it·~ :iuto:·id :do tla in·odnci:i. Est<n prompto. p'ri0res " 6.000:000, nifo hc·.-it:t em ~olo
,·c11h;1:11 o·~ Linhas e cs Gonçalo::- e s •1·ã.o !.·os... c: ·r !J;t. vcri.i:i ri • re·~· cit-L cn~-t!".L:uuente a :-i01n1uu1 

ponsan.is os falsiiicndv1·,,.$ tl:t clc;'.<;;il) do :31 de (/ilC <l ·v ra ii::;-ur.tr ,,orno de(i,:it do exer~ido
Outubr~, u.n'cCil> ~nimigos_ qlle tenho !lq11i_ 1 H;_~uu_c hnlõ; 1·onlo; <le bilhete~ d~ th~7our~. 
e fura da,1ut. e o s~t~ gr~tl!..llta~oer!.le4 1 i · ... ô'Ll ~ lll1l ponto c:-;:.;eu::ul qu~ :..~u lera ~1 h-

Si cJS s1•us insl!·n1r,cntos n;!o "ttingir»m bc1« 1Jcrd11lc 1lo dis1;utll' cm pre,cuça do noiJr., mi
a.o a~\·o, ~jnst:1.1·.-i ~.ilnt:" ccim o~ marnhntc,;, l 11i,;tr0 eh f iz ·n1h: o 11ue fb1 de pé o grito d~ 
s-i au ~·ontl'~l :·io :no d ·rcl1t JM .... ·~(Q10i'tç par:1. .:Ü:i !'tu: t <.h.do no r0Ltorio e no di~~LH~~o •:om. qne. 
o outro tHtlll'ln. trt!U~pm·8i 11 l imi;u d:t ,'l·.·rni· :1 1·01·0 :cbl"i11 :i p1·0<ontc 'e";fo l~gi-;hti\·a de 
rlade. Ctlll\riC.tO de 'l llC (JS 1 ~: US 11~!.l' ·at :.":> l~ :1nli- 1lU~ ;'Ul!lpre ;! f;_..; pUtlCl'll..; l'UIJli,:o; in1por ;1 lll~tior 
gns ni'io d~-:-~x~ir~•J imp:111 ·s o~ rn1•u;.; ·:cr1l11g·.;s. (li~: ·ripç.fio 8 l'G~i31·,·.o. n:1. de;~l'Cl:1.~.:lt) r]., ,') dCspcz~s 

Do altú d.:sl;i lrihcll1:1 uul\-ero:tl cl-•c!:lL'O «O pllbli··:i,;. 
pnlJlio:·o, ás auturi11:td:·s. ao mell p:trli<lo. ª°' Si ri:i. mjni,;~1.:rio, onde -·~ tenham rbdo .1 bu;;os 
nl~~1S !\.llliges r~ p:tl'-3fil· S que n;l:o tenho:!. JU(•Ilo1~ t~OlH rebçi:t'o a.O nv;l_o por •)U0 O frOYerno deve 
inimizade corn pc~so:1 "l ~·u1t1a, e, pol"t"nlo, sti d '"pondero• tlinheiro; puiJlÍ<'.o;, e infolizru~ute 
po•l · p:n•Lit' um :itwnt,ido c·o,1lr;1 rninl1:1. vi1l:\ u 111iuisLerio :t•·.1rg·o do no1>1·e miiti>trn que tiC 
dr"1S iiu.HC'a.do.·; (:1lsifie:al111·c~ "lci1.01.· ~0s4 :idw. pre.-;cute. Si, porn:mt.ur;: .e . ..::: . ..::1~~ nbuo..:o., não 

S:lllL'c\lin" cl•J [pan ·ma, l-> d., :\far•'"' dQ tt;S:?. clt~M'"m a ~:.: •. :ita1· ·'-l:imc?rll'<. 6 po1·qi1e o mini~-
. ' tel'lu <lc que ,;e l1·,1ta e mode-to. ll!l(J cheg l" 

J Ofl~p!iu t . . U.oil,·ir1r~ 1_·~ Gai<~. t.l·!- ~ p r~!dm· 'f .000:000.$ 11:1 1!i:->tribtt1~~ão dos ro-

U ~~·. p1·..-~~ i 1l r:n lfl d·J··l:1ra 11n(! ~·:!i " •...: j)!ikia~· 
:_1.0 1-!.'ü\'.:?.\'Htl 11~q·~\ :-:.:1~J1::· d~;\. ll~1i•a '~ k1 :.{:11• (' :u q n (: 
Su;1, ~l:i;;-e!ll.:n? t ~ o lu111<.•:·:td1w ·:e ,:~gH;i., 1·c~·(!lJt'l" 
:i 1.l1~pnt:u;;ln 1 l11L~ ~'-~iH d<~ ;lJil°L.'2:Wlll:tr ;lí) IJ~('S.IU0 
.:\u~·u~tf) s~lll\IJl' H~ .t'.l~l'-1.'i•t•.I' .. b : \ ·:-'•~\\]l ;lo~l-t !_!'(•~';ll 
abl'ini!o c1·cd.i:~, :1 1 i~ i!1~ui.-,~ · ·I·iu .:\ rll1 ·i111;·1eriÚ e; <l~1 
,in:-;tí~;-a. ~.\~J Jt1 1 1n 1~:,1h1-:: para. a. tlc1a1L::.~UÚ 1..>~ S1·.~ .. 

l\orlri.::ut"i..'i J 11 l t ioJ'. 
Hezt:l':'a (·:l\~d1·;u~Li. 
F1·;~lll'l::if·11 ~11rfr~. 
\.{:,.r~,1 du ~;u:d1v. 
~im:tl. · 
.-\li11'•i1b p 1•:1\'1 '. i1·~t. 
:-:. il\•;:11\1) lh·~11ul~u. 

Contlw1:(;Jlr.1 ,J:-L :!'1 .1;~,·11·;•;1 .• ''º u1·~:•Hlll'.!l\ll'~ ~10 
111i1d:st.cri<J d11-~ ··st1·;1 n~·eir1·1s. 

\,.·u1·~0-:: cln in1l'crio : um.".'~ lb!ln com. o ~c'rern 
~:Ügu:1, "' 1·ilh '• º' '1bn'º" d:u1io1·0'0;,que :thi 
:'O t ~ti1 •l.1du. m11r1\•~1~1n Hrnnor l~ h l0UO { ~, Qyer:.t 
ropt•u1•:1e_::iu. (.l1,,Jiado.<.) 

E"c' :ibu•u• Cur:tJU 1le t:tl n·1turnz" C!U" :i. pl'O
pri:t illu,trn rommi<>itO .r., 01-.;;uuento, perten
,:,!ndd CltL ;q 1 ttmniiuitbde ,ê ,itu~ç:io liu ·r<>l é 
tir .. <l 1'11i.,ciod 1ií1 1ioria d,1 """''1·.1, j11lgou de 
"·"1 ,Je\'Cl', <lover ,i., lwnr:1, pelo qu 11 o oradcn·"' 
:q•pl 111dt:. arredar :1 rc•pnll«abilid:ule de Laes 
!'.wLO•, 'l tiel" cl l 1uait1ria. (jllCl' ffiC.<InO do aclu:i.l 
;.:·0vürnu~ ll tlO ~ •H~·~:·d~u ao oub·o., aut01· de t tC::i 

al;u~us . E' i~:-i::-1_im LjltC 110 p.1rccei·, ~p 1e eonl'lu'I! 
~·11J11 ~> pl'1!ir·clu ~uw ~o ili~rulc~ ~ t <.~owmissão diz 
~tih~ ª" do..:.pet:1 ~~ 1mlJli(•as <levem di1uinnir "Sú· 

l1n.: Lu1ln :-oi u giJ\"Cl'uo ~~e ab.:'Li \'\!l' d0 1:1z.or uovas 
no11ie:l~1Jc...; 1~ 1-1~·oullt~·i)o:-; p:-trn. n;.; v~1g-~ts, quo se 
dci'1J11i~ dt.:"->do •1•tc clb .. ~ n:fo ~oj mt jn~tiíi~l.das 
J.HJL' <~'.".i.·.::e1v:i:1-:: impi·o .... 1.;iw.iYcis do :ocryj~~o pu
lil.'u. )• 

O :-:1.- .... \..n(ll·~a...-te ~~'li~·ueir·.a, di.f'. E' : ti-:;sir1·111110 a~l:l'O:,~(:nla.;_,< não a(':cit:t:t eorn-
11u 1 ~ :, rní r10ri 1 : 011 ..: ·rraJ.111':t, fi n·· L hi a l1.:1rn• 1 uii~:::1".io e::: te o.tng111ento ( trnland() de ajudas de 
d· 1"«:1::c::-··11l:.1r. "ºltLin n:tr~i.~ 1·q111 l"":l :u.-:111 ;:11 1 1 ~ i- c·1istu)! J.HJr1111(l- n~itb fa~~ l'H'e.stunir que~ dcpr,i-.1 do 
Hi..i.\•·l·io du..; r~"'lr.iTJ:,!'(!ir~1:..: 1 !\. cl ··;-·,·:11q1e;1.l1;: 1·-::.;.• +d:1 h10 \·~11wnto ,~,e ~pcioll:tl iw \!Ol'po JipltHll:\.tico e 
cniurn· 1 rni...;-5 t .11·~ :i , l<1i i1t H1•'• )tu 1.1 µ-o\+Cl'll'°' 1.Í(i pri' :-:- <· ~.,nsul.:n·. nr1 f~u1·rentc oxcrcicio, e ttllC rnutlvou 
t:.n· 1J ·~ f' 1h:. tn·-.:.1J t-l• 1:> :;eu" c :-:. t.ndo..;. n:l d.i:-= : '.U~.·~iu <la o ,foc~·ev~ irregular n. 8,2;5 de 21J de Agosto ele 
re··,,iLa ~ 1b c\c.;pe<::t pulili'•;; . 18Sl, tenha o governo necessidade de despender 

E , b ··oncnr•o ~e l()rtt" hutü Ill:• L ur ci.;o c••m t'Sta v~rb:i. nuior somma. do que a votada 
q_11:lato :1 .f.1.-lh elo t.br.rnn. ~\ln·indo :-1. lH:iHv·i:r:i.. p:.:'!"a. o cxorcicio corrente.>:-
~"~"'" l i!i<hli\·:>. ··<>1't\'.t<l:\ únc;nh1·i11ent · •'toltt · ·Nilo voüc haver <conde1nunç;:;:o n1ai.s formal :.o 
o di'."'i1 ·u1·:-;o da t'urÜ;1, abrindo a ~o~~[() íin~h. \'Í:'to pr1l~'.cdiJt 1entü do got01·110, ,1neL' no ,1no rcsp~ita. 
qut~ 1'1 .~ 1 ·lau11va-. ..;1) i11·d:·1nL•11nento ;~ maiu1." !i:0<1·;1- ü. fl0spcz•~. 1ruei.· no •.tHC- rêspeiL.{ a. e:5-~'L vet~1a ... 
lig"'·'''' e e···'""'"i' J.,, ,ic,,'.,,!i1'0" puhli1·0> :w rl<.:úr:< rontl':t<la.n~:a no •'oqio <liplom:itico selJl 'i ue 
Pª~·'º 14tie o 1u di.;,:ur.,o d:> rorô.t, 110 11\<!% cfo Ja- "s ne ·essickcles justifiriuo111 :i. mediria, fa.zendo
ne1ro, não foz unis do q1w entear ho•ann~s a se remoções e promoções,alguma1 desgraçadas. 
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(--i11oiados.) '.Ião iióde h:wer r~provação mais • puhlicaç~o na folha official, a foi de 20 de Ou
lot:mal ao meio de '1~ ·se 5eniu o g<H·erno p:cr"" , tubro .<b 18i7 «iu<la. ·xige mais. 
ot'le<,t1iar esta •·arretra no corpo diplomi\ti•:O. i ~ão b:bt:t a i:c.•;uilicicncia (h vcrb:i \"otltda, 
para a •1ual o orçaurnnto ordinario não lho d.va não h.i st1 urgenci.1 d,1 de<poz:t, é ncce,sario 
retursos •. recursos. que o g-~1-crno foi enco.ntrar, \ <"J.U ·o mini,l1'<i d1 fai; nda,,;oi;cuj.t r ·<pon~abili
não na le1 finance1rn etu ngor, mas pr 1t1c.ando : dade t1~; pll.gamenloi s~ hão de realiz:1r in~titu:i. 
um ver<la.deiro ;:buso eou10 o or:tdoi· não viu [. no seu rnini,-terio um e:s:a.me ~ob:·e o c<tado eh~ 
i~ual ainda na administração fimin,~efra d 0 ste yerb:i.< d• c:J.<h um do< minüt~rio;;, rnbr~ a i.n
imperi~. l3~sta attender que o ministerio t~·ana- ~uffici 'n~ia tl:c; co:i~_ignaçlíe~ !'Ot ;dts para o 
acto nao dispunha de um:>. v ·rb:i. p:tra ªJ uJ:i.~ mu1~~t:·no que ,oliclt:t o cr:•d1to, e sómantG 
de custo superim· a 25:000$, mas nein por isto <lepoi" d~ss:ts prcc:;uções e qu·1 tem. l0g-,w 3. 

recuou. abl!rtur,t do credito "upplementar. 
Começava apenas o exerc1c10, acba.va-se o Pergunt:i., com r ,•!ação a c.~tes creditas vc-

governo no mez de Ago, to, no segundo me7. riflc:•ram-'lr c;t;1~ condições log:rns? Podnr
do ei;:crci•·io,m:is n:Io hesitou em 11brir um cre- ,;,,-i:im ter vcrific:i.do ~ De certo quo não, 
dito supplemcntar par"' occon·er ás despe?,as porque e.; to~ cr ' dito~ fort1mab~rto·; previamente 
com as remoçõei; e promoçues do corpo diplo- quando não se h:wia ga,to um só real d:<ts verbas 
matie<:>. re>p<'Cti\·:is e qu:i.nrlo não h:1via a. urgoncia <la 

Não se hn.Yia ainda despendido um i-ca.l d<1. maio~ despnza 11 fazer, po1·quanto não se tinham 
verba, e ja o gm·erno considerava necessa.rio ga,lo a> ve;·ba.; con•ign 1da.s. 
abrir um credito sr.1pp!ementat' ; n::io se ha\'Ía Si porv1mtm:i o goi•orno imperial entendia 
despendido um real do c~edito concedido pelo qu" er.t..J:e nocc sidad~ urg :J).to fazer tambom 
poder legislativo, e ~ governo ja. tl".\lava de r~nH1çõe~ e promo~lír,.,, d·,via f:tznl-as g:tstanilo 
abrir outt·o crsdito ! da ~-ol'b.t ord:nari:t votnd·.t p:11·a tal fim toclo o 

P .. rece incrível. que isto succed;i depois de cr:dito alli r.on~cdido; sô d'>poü é que estava 
mais de 50 annos de governo parlament.:l.r e autorizado a abril' um credito supplemo.ntar. 
representativo neste paiz ; mas esta é a ver- 1fas co:n ·çar por <tbrlr um cr.3dito suppfomen
dade. tare com tal demasia qtJ.e foi do dobro c!a im-

Não é sómente com est:1s promoçõe> que o port:cud:i do credito Ol'd,nario, é simpl osmente 
abu,;o se ià. O poder legisl •ti\'o tinh:i d.tclo um trnl luxo d·~ arbítrio com que º'governos deste 
credito especial l'ªr 1 a e:s:petliç>iO :í. China. A ex- p:i.iz Jl:irP.CCm pr•)testar contr11 a. sab~doria com 
pelição te;·e de pt·olongar-.<e por mais tempo quo o corpo lf,gi;;bth-o e·ntcJndc d:ver rcorga
do que se pM\·ir.c, pllrqne o primeiro tr 1taclo 11iiar as finança~ do lmperco. 
celebrado não mere~er.1 :i.pprornç.:to do go,·cr·no E<tcs facto;; ostão dHmon;;trando a neces;i
ou por outro motirn <1ue o or.tdor ignor<t. Pro- da.de de emprega1'-3e a. maior severidade mes
longando-se a expetlição. e;r;ot·m-se o .::redito. mo com i-elação a miuiiterios em que a de>peza 

O go\'etno linha de l:i.nçar mão de 1'ecurso; seja ~:o::igua.. corno é este de estrangeiros; e ó 
d:i. verba ordina.rh do orç 1.mento, rec,orren :i. em parte levada por esto e5pirito e por elle do
verl.>:c-lhtmordirurio·; no e:.:tcl'ior-m:1.;, como miuad.1 q•ie pru:·urll- a minoria con•ervatlora 
esta verba não lho <16sse pa.r:i paga.r de<peza., estudar a:; <leopezas do ministerio de estl.'ll.n
de tão remota expedição ou por entender que geiros. 
devia con•erval-a intact:t par.t nece;sid <de• e111 Anta.'!, pol'em, de fazel-o, não póde o orador 
outro$ p:tii.cs, não hc.itou um inst rnte em abrir deixar de emittir o seu jui;:o sobi-e vlt-ria~ dis
IO\'o cl'edito no se~undo me;: do oxereicio n:i. cu~~ões que se téni aventado na cam<1.ra relati
impot•tanci:t d9 30:0üOS. quando :i verb:i-Ex- mente ao minísterio de que se tra.ta. 
tr~~rdinario:; no o;:tc1•ior-não hn:l-'i 1 :;~n~·' s.ido N:io· póde appla.udir o modo por <p~e o nobre 
ut1hsada, nem demou>lt'ada sua msuthc1cn1aa. mitlistro de e<trano-eiros se pronunciou :1. res-

:!São ~;rã inutil r ·cord·u· a~ cltsp.o<içiJ·~~ eh h~i peito do •:ongre~>o ~onvocado para New-Yo~k, 
'." J';'"l~01to rh ai>'.i'tut•a d•:_ " '"Jchto, nao p:11\1 110 fim do anno a.ctual,afun de õe trata.r do:; mei.os 
111slruu·. a c:tm:u·.•, qtvJ nao car~c·-. lil~s par" do pacificar as guerras que. po~ventura se 
<'sthrc~llll•énto de ,, ,u; tran,gressot·.,s n p:tl'a st«citem ent1·a a..; naçõe; :i.mer1~ana>. 
],~mbrar :1.r" mini<trn' do ~rizil e11t_gu · coi~di- T d faz r ao bre ministro uma. per-"ºº.". e ctrcum~t·• n~"" pod»nt :ibrir <·1·cd1~0s em ~ . sº E no_ 1 B ·1 ç01· , • . . • ,. : , • , .1.. • l' , .· .. !· . gunta, e e s1 . • ,;:. nao n.c u1. 'J.Ue o raz1 ,, º'-"t' n.1tm .. z:t ,,s ><t<>.ts 01•1n.11nts (.'t lei do 1 . - 't d e·peito de 

rramf.\ nto. a u tulla na.çao a ~er con.-;u~" ~- a ~ r :;, 0 ~ · • . . . . t'tl cono-re'"º· A nota do num:iterio de estr:i.n-
R corr.1-'-'" a 1"1 quD rntroduzrn ••;<t;\ ~'P')ClO ' . "d E t ,, u "d . te1··' ~ a~•·o de 

l · · l · j ""el ro; O; ' ,; :J.uO; lll O> a ~ «"" d~ n,çut•.,;o nos orça111 ·nto~ (o pau; e a ·•1 ( ·~ 0 
. d . d N , b a ·e •e que de')? • <rt.,_ 

g d. Srt~rnbro ele 1850. mcrn. o~ ~ .• .o•em ro, p 1 e _ -:- , ~ _ 
· -. · 1 nota fo1 du·1""1d:\ a Lodas a~ naçoe~ amencana~, 

A~ dn:1,; cnnd1ço"S do cr.•1lilo •Upp ··1w•nt.·1r B .1 " h · d E '-do um· - · ffi. · · d 1,. d' · , G raz1 ,que :;e a~ a pro:s:1mo o• ~"" s -""'º .: msu . •'1euc1~ "V'r<>.t or lllal.'1"c• YOl:>"·'; d 1. h d - de pou~o· · · º' com um:i. 111. a e navegaçao v , 
ui-~,;nc1:1 d 1 m:noi- <lesp0 z:t :i fazor. a· ' ll · · b ·te convite 

Com rebção :i nenhuma dest~s do~pez:is p:i.ra ias J,J:1ra ague e l'.a1z, ~o rece eu .e' 
,1ue ,~ a]}riram 0 , dOl.l~ 0~ ·ditoe a {iu·.• :i.lludiu om dia; de Fevere1ro do ,rnno seguinte. 
se vcrific'tl."am as du1s condições. Enxerg:1 aeste f:1do, ne~ta demor~ ~e _cerca 

Ma< n~o basta i,;to, é p:re,,iso r~cordat• ainda de dous mezes e meio a tres, não ~1ra uma 
o pNCO•SO pat'"- qu0 Q> cr •dito' ~•lp\)l 'm ·ntt1r·~~ fu.lta de consideração d~ ;r:inde t•e1mhhra pn.ra 
~(•j<im aberto~. Poi, b·•a1, além d<L audi •n,,i·i com o Br:tzil, lllaS t t.!re~ uiu;:i. falta <la ~.onfbn~a 
do cons lho ti; ruini:itros, a.lérn do d~ ·r >to re- no acolhimento que o generoso coante dena 
forend.ado p11lo mini.tro da repartição, alem da ter de BWI parte. 
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Si ;,;;sim foi, andou ~ll:t :wísacfa por<jllC o 
n<11Jm ministro, decbr.rnclo ú c·:1mn.1·:1 l!llê o ~o
,.-u:·!w :icoiiav1.1. o eou\·ilo e l lUô 1)0 pl·opunh:1 :t 
enrb1• dous ·:ommiss 1t·i,1s p :r:i rn11rcsent:1roni 
n:uiucll<: coJlg·resso o ln1pcrio, o goven10 e1n
preg:t pht':tses 'lue mostr:im helll o des·rnimo de 
que se ach~ pos;mirlo, rp101· qu:\nlo ,\ po$siliili
rlaàc" th remüilo <lo dito ~ongres30; <1nor. r1n·111to 
:10 res11lt1clo do mo~mo coug-resso. 

\'on ler as \}ahvr:i.; 'luc S. Ex. Nct·cvcm no 
::cu rebtorio. •1uc h:i <li:is :1pl'~scntan 11est'i ca
m:i.r.i. 

O ;iobre ministro d:tnclo conta do ecJJl\'ite, 
ac~rcscent:\ (lê): 

« E' pos.<i~cl l]H<! u c,:.-cn ffo tl~st.J p;·o.Jec·io 
li tnnaiútario scjri aclim/r1. e >1·io p11·ccc p,•(,-
1'c1tiel qtc~ 1)1:[') 1ucio 1n•r-Jpósf.o ..... ,~ co, ..... ;,f/ll :.·~

sol1'e1· tão di!fic-Zl -')tti~.>.tti..o ; \n:is a túll-li\lh·a. t~ 
digna do melhor acolhiu1cu1.i1, e o grn·c:·1i11 im
perial, ti'io intc~c-s:do l'OlllO ,111al1111er il11' nu
t1·os desb parle do 111au1lo 11:1. •·11n;cr1·:";~0 •lll 
reJ.:i,<:•o . p:•cifi1:a~. eonfor"w~ {:0111 " ,>:ia l"'litif" 
1.rn.diciona.L não podi:t 11t.Jg~u· o C<llll~lll'~1 > (ll['~ 
lhe cr:i. soliciLnd.l. Apr~:;sotl-' C, poi,, a jll'i)
rnc!tol-11. » 

Continuando, :tccr ·s~c i1L11- (/.:): 
«0 gov~rno a1n~ric~no indicon p:11"1 a nb 't't1.1r.1 

elo tong·r •'BO n11m data t;"io r''mota <jU · l' •t-.,1il
tiss • a esp •:r11-n~'"- d· tflr11ar·'lll part ll«• sna-s 
d "lio •r·açõ ·s .1s republil'as do Cl1il", da Bolil'i:1. 
{~do Pl"L'Ú~ qu 1 S.') a.ch:\Dl r'l11 g'tl ' l\'l'<L Infr?li=
i;;~en!c: tal"Dc:; cltas n(ío po~~ton ~·estahelec~,· a 
pa~ entre -'Í 1io 1n·a;o nrnn;a.clu, e 11uo se ach~in 
JlOI" r,o;iscgHCli" ia apt.rts prn·1t p;-ocerle;·. "omo os 
out-:·(1'.s 1Ht~ fjes, sem. ptiJoccHpaçü~s 'JUC 1~;-~Jn
diquem o fim do co11g;·c.<so 1: si:n• ljHC este 1•a
;·eça cle.~tinado <t fatc;·úr direcw. a1; indi;·e.:ta
~ae11te C>i!. J\' 1gocio ~ qw~ !o;!f! d~A~C COD -.i<.•lT~l' Ü1-
t·~ira.m cmt o nlheio. 

«. Aindo. 11fio con>!a 110 go\·crno irnp ·t·i~ l ~i o 
co11vit~ t~m sido ac•,ito po;• ouLl'O•. E1l1~ r.1:m
tcm todavfa a rnn re.>olu~ão "tom:tr:t '" m•~ 
didas n·Jeessa~·i:t> par11- riu•) o fü:tú

0

l "~ :i.ch•.' r.'-
1.1ro>cnta~lo na época designa<hc.» 

Dul> pnn:lcl·.1çõe\ f1d 'Obr.> r.·sL1; tt··:t:hl).> 1!0 
r.:htol'io do lrnbr0. 1111ni<tro. 

A primeira é fJll ', •Í o ;j'r.11· ·mo 1mp t•ial c•.tà 
corn eff.1:t.o conven<:i.i\o da '1llJHl)fi<-\1'tl>t!lll tio l' )

sulta<lo e! "t': "ºllP"'"º· Ili !hor ftr a 1l d,1-
raI·o fi--.n··::uu ·ut.:. :l.O gov ruo 11Ll l :i:: 0 (';,)n,\·-tt ~ 
1l 'dí1wJ1du "Ji.Í;ir p •r.• :dli romrni~< r :ci< ria• o 
1] :\' !~~Hl l"J?l" ·">CJJllll'. 

A ;":i ·gnnlh\ e tjU \ a·~111 Ül."•r)H~" ' !li'"IJ~l"' c,11 ·, tr)'" 
mando o goY\l"lJO irnp rinl o r·nrnpn)lllÍ>.:.:O lJ·~ 
~n~·:ar º' RPtH comm:s,:'l1·io,, n mini'l 'rio d.• 
P.<t1· rng~~1·0, <lo lk i zi.l e1•iti(JlW o :t 1·.:>s,lluç:i·J l;i
m~d \~ '1 t~onvit~ '" ~:-:;ri n,r·rf:.: t;\l':lO (! ~i.lC o~ tr ~
h1lh1).; 1l0 (·ongr.'?sRa ~ o·~ <':n1,l -n1n · pr~~·b.
ln':llt~ c0m a·, ]13.hHB frh< d' i\ .,~,nimn c111e 'º 
lêem no rcbtol'io do nobre mõn1•;t:·o. 

Si o s:1~c~ss?r Jo sccrc_ttlrio ele Estado, qno 
tomou a uuciatIY:J. do conv1ti:, adn-se d~s~ni
m:i.do, er.a uma l'~~ão damai5 pu.ra 'l"l o no,,~o 
go'>'0rno em. vista disso uão ~ccitasso o co11dtc 
e n~o mandassr; os sous commiss:lri :s; porétn. 
ace1tar o conntc e cs~revcr ~slas palavras q11c 
o ora.àor acab~ d·~ ler ~ reialorin rlo rninisl~rio 
d'= est~angdr1'' 6 :'1 1,ilm~nt;; C'(J'r1'e'l'fl'rrilcl-e1• ele , 

un1:i mancinc infeliz a um:\ Wt'lozi,1. L~Gll\O dt~sc 
o noh:c 1lcp11L:14o por ~c1·gip!3. · 

,\ trni1·:i 1-;l.%ii9 '\llC ,J;i~:, é '!'li.'· si pononln1·a 
o t~on~·rr.s~o tiC rounis~e dni·a.nto a g"Uc~·nL <pll' 
infolii:nenlc 1ksoh as rcpnhlic:as do Praia, 
Cllilo, Holi\'ia e Po1·ú, si poiTcntnr.1 cst~ r.in
g1·cseo li\·essc meios d~ í'.tzct· tcmiin:cr estas 
)utas frntricid:is 11:111nell:ts repu11licas, niio vê 
du1·id:i cm qnc n gavci·no imperial, deir.m
penhamlo o papel .:1no tambem lhe cabe, 
nê; o emprcg 'ss~ 11s ,;ons csfo:\·os cn1 bom d:t 
p:ieilki<;ãc d ·•11H!lle~ Esl:H\,,s. O nobre ll1i-
1!Ü;!.ru i·ec(·i~:. que o e:n~·rcs.-so. que f::c ~crn~1o~c 
reuutr eai Now-York. n\ío po~oa p;tcificw 
·lfincJl .s rcp11blie is. 

q Sn. F1\.\:SCO DJ~ S.\ (r1~··il- .. 'l'li"O de i;~t an
fJG'';·o.,·) :-?iiío, pc1·dôe-1"0 : o (·ong-ro$SO nrro ted 
dn Or'.!('.~tp ; \"-SC ~QHl c~t:1. lf\<l~t{i.Q. 

o SR. ob'UHAIH~ FrmJ,;rn.L le ele lloro o t'e
spccl\yo topico tio rei :to,-io. 

() S.u. Fn.AXC } Di~ S.\ (JHil(l,i;~r,·) ,fo c.<.: t rrza .. 

11~i1·üs):-)(o c:onYilc fol feita:\ ~cd .,-.,,·ão rle •]ltC 
·;1:i·, .~e t ·al~tria no ci'H1g-rú.s50 1less:i. ~,1nc.st;1u e 
cio \o'i:ls :' s <1w~stiJcs :iclu:J:ncnlo c::i~tcn
Lc>. 

O s;11. A:rn~~-\nr. Fica;i;rn 1 p'rgu11l1 >i.., ~011-
gr ·~ .. 0

1 
tl 1 poi..:; 11 · r .'.unido~ PHt -n ·I .. ..:~ ~ :1 ti ·111 

da.; in~ · t• .,, ,.~ cl.1 hum 11ücl :d• '' 1l:t11U·!ll 1 l' ·pu-
1Jlic:1, ·m1n· '"'°· l i", 11i'. • ,, int ' t'•;.•1i.:tt•J 1lü· ·1;l t 
p ·l :~ :1rm:i>, c> t!Uê e-: 'lon.;•" d,, ~uppor, rn<";" 
ít1l11rv<•llç:io :wti;l<J ··• ,1, m c!i d or, p :r.1. f1x--r 
L"rnlin .t· " lnLt-l}Ol"]ª') r ·1.iia n<i; iüo lú11tct
d~uno$ p :tt·;o n·~:5.~: in~··1··,-,'n<;.rio o:Tu..:io:iu, tod.1 
r 1(:ific.1~ cu1 lJ ·a1 d-~ coH-cg-nlt·n1os~ c~1n 1nn<J 
. cç~o conjnnl.o.1b • ri:•t ·nct ·.s ;:Hrn1·ic 'n:i>,'.ll['ÚlJ:) 
r! L1 ': C.;')Jll º" 110 · ~os 1."l ... fo~·,_:.os i1Eli '' itl1n ~s, ~Ol'llO 
n~tç:lo UilO c.onse;.:nimos, Lta ó, a paciticaçffo da-
<jaello> c-;t,·.ch< "! 

~h·i:i. por 1'-.,atai-:1 <'st ! proposilo contrnrio ~
p:>litic;t qu · s ,g1ü1111Js. 1111<1ndo oH'·r .. c:,mos n. 
nossa illl'l'V · n~~,10 sing-uhd !"oi· c-.•rLo qu" nflo. 
Con10. pois, t•,,p·:llir ,_.~t:i i1l1;h, caso elb \'Íe~~ú 
ao s;~io do ..:ouµ-rf~::5:SO .. ~ 

[n1~ ;':iÜU plO .~ i'.·; l1t·1, 1 (JlHO CS~;t. J_)QÜet~·\ \'()llsÜ .. 

tnir lll'o,jcdtJ; mcnt:ie.;; 1111,; n~o· con•liL11i1·:L 
nu!\~:. perante o <lii·ciLü int~1·t1,. ·ion d,. pi·ín
C:<ip',o 11 •ex D "ll~ico 1\c prqic,,to• rn:t.b,ti:tc;, que 
pud · ~~füu pôt• cui ti·;~:u:-i '.!, coiu1iç-Ue ~ du i.uo-;tiio 
jlO\'~l'!)O . 

O tn·oprlo gon.11·iw ol"lo11t1l ·~ 7) :~?Ll o eulen.cii 1, 

rluan1lo :liz: ·i ' l'-''J L tlot·r·c ·'altir t do po<l~t· am d
dko~tlo por V)d ;:, g-ei·.~~·.ri:., prc.:~nte {1 ~ :-;u:i 
p·~i1+1, ·· 1pl e1~.l Í!llp~L·_~n~'n ll:li'I •1tul1p1or 1Ho ... 
vin1et1to :11 nn·e·'!:ion:il. 

Ól!:',, ri-0.'Ll · <JU • 11·'lo >'.C :Hlmitle 11uc a l>ro
v·:w·i:i do Rio 1.:t-.,n·h J1) Sul lhe pu<lcs;c 11r.1 .'l~1· 
•Hl:dlio. ,·omri o ,_,r11lor ~ae1lit t ([llC mmc:i 
p:t-~0:1 pcb mente tlc ninguem "'"cuzar-no:<, 
Ct)JIW nn1 t imp1es r.:~rt · <lc ·~e horuom~ ú~!·.ripl- :1 
et11 l·:rr:torio ne11tro. pO!fo1, ahr,nar [> uil )Kllllu 
u ~-º'' rno oci:-nt:tl, qnc c::tigio) ·C de uój e~:·i:l 
m~!l 111 cs:tt·~ordin·a·i:\ '! 

A n1~pi:ito da iui.ern:iç:lo e poslcrioi· expul
são <lo i:o!·c1wl L'.1.torre. ni\o c~1Je a.o or:i.doi• =-~uão 
íll\il' ª ' ;11:1s "Cll<lU'<.•>. :i< <{,,, t!outcH coliegas. 
'íul,) o prc ·1:dm·;im 1n lril.>uUt\: 11;to pode appro-
1·:1~ qtte o gornrno im~1ori:il; depoi& dB ter re·i-
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pondido ncg.tt.framentc à> exigeuci;u; do g o- · dcput.ado po1• J\lilla', que hont~m occupou bri
yerno d:\ Ropublicti Oi·i cuta l do l:rug-u 1y , l lianlcmcn te a tl'ilJtma , dis'e que com isto o Si·. 
nrr-~ iiins>e «.arl'c:ir :1 Ji"-ntG dci a111:\ • implc< 1· lhl'ão de Cotcgipo q uiz apenas cl1am:i.r u a t
<'0trt~, a tt1·ibui1h1 <iq11olle general, ua'lual r.üo lonç:io par:i. o SO\l 11o;nc l 
havia segur.1men te n1:rnife~ta.çüo material do Por 11c·:a;ião do 1li.;tutir-se o ori::imcnto do 
rcb11lli~o, in~urr.:iiç.ão ou. qualquer mo,·imonto uiini -terio 1lt gu ·rr.t , j:i o or.-.dor r ··p t'O \'OU n im
contr!l.rio :io governo log:\l eh\ republi-·a. vizi- J pru,h L"i:t <lo gove1·11<i hrazil ·í1·0 eu1 L ~r U\andado 
uh~: . . . _ \ Cit · '! ~) et· i:olollhs milit:t_r•~~ muito a quem 

Nao o e_slc m(J()O de l1•.:ttr o; t11}n.tl:.v)s ~o 1h •h.n~n._d ·1:; n~-~~:i." íront?H'''" no Ch:ipocú ,, 
P1•at.-i.o m e1 1> pt·~p1•10 p.1r .1 no; p:·op11re10nc;1· ,,fü, no Lh11p111. <> nao lor m·1nlHl'l. ro1110 llw rum
~cufio amigo~. ao mcuo; L'C con~1cci•lo ; . l pria , a_·; colo11it1 ; 1nil i1ar-1' o-;t.11Jeic•;i1l 1.~ pdo 

Quu11tlo um ci1l:11 W1i, :•1;1110 L:Ll11t·re, •111c tlcll r!O '" l'•Jl•: tl•) 18;)'J. 
:i sua 11:1tri:t o maior l>e111 de riu~ cil ' pa·e •is.t e O S1l. F it.\:'\CO llF. S.~ (ni inist;•o 1le est;-wi-
<lc <1110 pMlo S'••<I r-n 0~1lc111 <lm;i.ute <J seu g·o- veii·o.•) :-III:J.> que nnn··:i. for.:rn rG:tliz~•h• . 
Vi!l'no- ; qu:111clo um r 1tl11.l:io, com:> L ·1101•rc, 
que deu pl'OtCc<;;io ~º' intcrco.;e; ésl?•ang-oil'o> e O Sr:. Axon. .to:>: Fr<'IUEIRA re>pon<lc que f urn-
uomc:i.<l 1mont•J <\OS n1.11noro,;o.; íutcl'o; º' IJr:t- prh r1uc o fos cm. 
zilc!rn.; :tlli t' icli •;•~lo.<; (jll<u11lo uru ci1l:tdlo a>- D ,'\'C pl'J t•'ô tiir cont1·n pal.wrM do r i!latorio 
~im l1ualiti ·atlo dc ix:c a patrü• pela : Yi".i;ci tu- cio nobre min i.;tro •i contra u1u:-. proposição, quo 
dcs d:.t politic:1 e 11ro~111":L o no .· o ho ,pit:-.leiro S. Ex. enunciou nn trilrnna, quando fallou 
lar, como onzouo !,"l>YCl'no nog«r-lho o pooiclo ncst:i cannra, i;to é, S. Ex. npelliàoude liti
ho<pi t . Ji<l:1<!c, omp•c;;.tt' C<se.; iu •nejo<, q1.10 gio:<o o t ri·cn<l entre a'! '1natro republica>; 
nem an monos p~im:11·;irn pol:1 f1-.i 11.1nez:t, i; pt!- mas !l.<sim nà<i •> ooteudG o omdo1·. Será litigioso 
lo.l q u:ies o gOVCl'l)O 'l[lCil 1< prvClll'•)l_l C!:p11ls:cl-o p:tra '1 Rcpt1blica _'i.l'g·culina, ciuo r1rotcncle, mas 
1lo no 1so tc,·ritol'io, a~c com amca~ 1 de prir.{io? n:i•> p1W;t 110-:1 a quem tratadns solemne> a pas>e 

:lo •lia , Mil •llP «nlre O> no•so> Yi <inhrH o.> iainte1·.-ompidn o l\<;;egurl\m, vi;;to como no3sa.<; 
csp:ritos $ll 1·on1·!'n;":rcm <l • 1111·! a u1 ·lhor m:t- aulct·idadci a llí têm con<tantem'l11~e pratic:ido 
ndr.1 11 · '"' " t ~ ao 111 :no; mlt refu;;io no actos de juriiclicçlto . 
t ·r1·:to1•!0 do '. inp er 'o, qu' :11.ic; .~:~ r\''! cl · t' !Cugio Oi :i.ctos, a que hontcm se alludi u de ter :i 
" to•l 1; :s 11 1cionJid:Hbs, li m0•tra r ·m-> • Rep11biica Agcn t i1n alli cx~rcido, nà.o ~ão actoJ 
am'g-o; " '' Ik 1i 'l nn>SC ,l!;1 a s 110.1.;;1' .uu'za<lo 1 de .iuri-dicçuo, "ão :lCCOi p~rfoieamentc p:1 rei
Jl) i{io 1h Pr.•t.t t •l':Io flml 1do. c11l1re>, que •;u;1lqucr e<t~angeil'o pôde praticar 

l~ ,f rir·3~ -h:1 t unlie111 o ot•a1lm· ú noi·;:1 no no « o territorio •em pt·ejuizo do no:·so di
<iw•stt1o cl·~ liiu:t s "ºrn a npul>lic:1 A~g;ntin:1. :-ei to e d't no«:t .-ober.1nia; e os actos, que as 

Não :daou pnul•!n te qu ! o n ob rn mmut' o 11 , au toridades d;-. front~Íl'a. tõm pmtic:\Clo naquelle 
, • . t 1·.1ng- ·iro'• 1lc ~'oi~ d· h:m' r concbmn:ido n 1 tcn·i torio, -iio :1cl.O~ de juri<dii;ão. (A1>oi01.los. ) 
folh:1 otli .. ::i l. 1)m um artigo official, a i 11:1rç.'io i'l:i•> p•i;lo dei.i:nr I?ª' 0 :11· >em reparo :t apre
do mn;o l'-!prt•,;·1nt:111tc :o hi ~111 r~ han:a·, con- ciação fei l.'I. hontem pelo nobre {leputado por 
forrn • lh~ fUm ot·clcnacl l Cl)1\t1•.1 a ri ropo ;t:t do :\lin:•> no brilhnnte di 'CUl'<O profo rido pelo <en 
g.>1·e2·n:o :; 1i•:r. forh·~li:i: 1l' •> t ' rr 'lo1·io p:':JVÍll- ilh<>ll'C coll ~g" e 1111\ig-o, deputado p elo Rio de 
ct :l <hil Mi-;süc·,, vi»·;•) cl ' poi ·1 t :x;;r tl · ·1uprn- J:\nc it•o. 
doill' :i. l" ~·t.t <lo nobre Bi rito d• Cocoi;i pe Jiil;p 11ue o <l i~~ur :o do seu illu• tre nmigo 
{apoi(ldos}, r h:LJ11 11Hlo " a lt:·n ~·-~o rio g<iv·rn~ foi rn:i l r.ompreh ndido p~lo nobre deputado. 
par•\ 11m;1 r1uc<l:1'> <jtn o proprio gov.• rufl foi S. E~. não pr etendeu ~-C·'U;ar d , bnrbarulaàe :i~ 
0 11r i111ciro a julg:tr im11ort:1nl1J ordcn 11110 :10 re;mbli~:i.H YÍ•inh~ · • .-orno ao nobre d;•putado 
.'>~n ;ig •nt' 'Ili' mi<l a <hixass<o pas.'<:n' desap~1·7 p :> n<' ·u : pelo co11tr~rio onxerg-a n:i~ palavra~ 
c·:b'ila. (1tpoúulos . ) do 8eu illu, t r4l amigo a melhor dofeza par!l 

o nobt•c Btll'iío de Cotcgipc, em su~ miss1fo muito' :teto< que "· comettoin n:1.1 retiuhlicas 
C'pecial oo Rio da Prat:1, occup1Jt1-se com esta plMin :1s, o -' Obretudo n:t Republic:i Ol'icntal do 
que<t:1o e depoiH <111c voh•e11 :\O in1rerio não se Ul'tti;uay . . . 
de.;curou clell:i, :io 1:ont1·.trio, quando mini~tro O nobre d··pu t.-ido disse que cm con>('qucnc1:1 
<l•J ostr:tngch·o<, fo7. reunir cm um avul.so, que do c>pirit.o de C:J udilh:i.gem, que havia naquel
por •lhi corre, todas aquclla : pcça-1 qnc mt~rc~- ):J;; r opublic:t<, nem •empre c1·a po <sivel ª" go~ 
savnm ú boa ;;ohição de.;ta <pe;;t:fo de luu1te>. verno l<lg:i l re.;ponder pela prolecção de vida , 

s. E:i:. ent.cnrle que é pl".l<' Í~o Jiqui<l. i r Cll\ que r a n:>cionae i, q 11e 1· a e · t:·1lilgei1·0~. . . 
tempo estn quo., tão, pal'lL ~ue niio se eterni1.o, Nilo dnvida qnc o.q~1~ll:1s d1~ tadu~:1s m1ht:1res 
<'.<irno ontr:i.~ !;ci tom 0t''l'llt7.:ido o para. que. no com :1> mudm~:>.< pol111ca•, que alh se renovam 
momonlo cbdo tlc fermento$ por outros rnotivo·i , quasi que cliari:uuente, não cot ão em condiçõe~ 
não ~cja oll:\ 0 prete:i:to de tuna gner rl\ entre :i. ·1 normacs elo u 1:1 govorno G~t:n·ol, qtte po•sa r()s
clua.> na~úe• . _ _ pond"r por 1:0~01 o~ ~a~to>- Pe1·gu~1Lal".i, iioróm, 

0 : :1, om totlo e.~ tG empenho nao 210. •on70 ao noli~c mmt<tro H t< c1nando ll( i& deplor.1mos 
pre,-Lõ~s de estadista; não h" senil.O senl1- nind.• o MSa$sin~lo <le t:rnlos lmizileiro• cm 
mantos ele u111 bom 1.Jraziloir«. (AIJoiarlos .) T:tgu:ircmbu o . P.:~so Fuudo por uma cscolt:>. 
s. Ex. oxpresso11-sc nes tormos m:lis convoni- 1Li:1f:'td:i. pelo irrnuo do presidente da Rcpn
ente ; , cliamnndo a a\ tenção do governo pn1•11. bl~ ·a que o. asscr.lo do nobre _dcpubdo p~lo 
essa questão. _ \Rio d , .T:m •i ro tlôdc s" r conlo•t.tdo 1 (Jf i iito 

E' nestas condiç.õ~s que o nobre :n '.mstr~ j bem.) _ . . . . . _ 
en tende QllC o di;lin·;t;) s,.,·iio de Cot);,"lp·l foi 1 Tarabe~I na() n?tou 1:-l• p:ilavra<; do s_c_n l i 
iinprttdo1.io; é nestas coneliçõe3 q11e o n1brc lm lre amigo :i. a :tmnaçao, t..'ln~:is Yeze~ :h,ove-
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r ad'.1 pelo n.o~ro d~put'.ldo p<;>r ~~inH, que h:!Yh 1 toob fan•i '-t 'D~i : 1, imp ·r tinená :i tnlJ>mo na insis
odi0, e pre.1uizo,; •.rreo•on•.:1h o1Y21s entre vs • t »u~ wn :1a. (Apoiado.<.) 
povo< br.1zileiro e platino. Trnt -n •l•J Ja. ropul.1lic;• Oriental do Ur11guay, 

E' certo que o sou illu$tre :i.migo ::Iludiu a 1 não po•le doi x:i.r Jf) pedir tambem ao nobr., 1ni . 
preven~ile> tradidon:ie;. que herd uuos do < nistro <JUO JlOnha de l;tdo asse C<tra.l hefrismo, 
nos~os a ntep •ss:1<Jo, , que infeli?.mente f:1cto> com que o governo nLi; hoje tem procedido 
posteriores :i. no;;sa independeuci:I t•~m :tlimen- para com a.quea:i. Repu.blica on1 r elação :i.o pa
tada e arraigado ; m:1s julga que i>to, bem gamento da. no~sa divida . 
longe de ser um•i a.ccur;açii<> ou vn.ticinio que A somm:i. é de i5.986:000$ e· as nossas cir
elle fizes•e pel:t eternisa.~.:l:o de t l l facto, é ::o cumstanc ias náo Silo tiio folgadas, que nos ~er
contr.it io uma. o:q11ir"1çãG que d wa e um voto mittaru continu:ir este ca:rnlheirismo, corra que 
que formou p:1ra que tMs pre~on~eito, cM;;,1s- te mos descura.do desta div'.ida. 
~em e lhes sucrnde se um:\ politi•·.:i de paz e Leu em uma nok• dú minis tro oriental nesta 
ha rmoni 1, como t.:rnto con \·êru a amba$ a< n~- có~te que o go\·erno or izileiro - 'lu:inrlo elle 
cionalidades. propô7. meios p>'m se p:ig-ar c;sa di1•id1t - se 

Que infelizmente e:üstem e<\;i.$ prevençõe- mostrou c:is:1lhei ro. indi:l'erente, grande se
demoo.stra-o :1ind:1 agor <l a gr inde ce lúu1u' !~ nhor, não uecessiL~r emfün de;;sa som11111. estar 
vant:.1ds. em Bueno<-Ayre~ a propoüto d .t inno- perfoi t:11uente tranquillo e confian~e n a solv(\bi
cente c:lrta. do nobre B:i.r5:o de Cotegipe . Só- lid,.de do devedor. 
ment i um povo pr€venido, como e; tâ ' tquella :l O trecho da not~ é o seguinte: 
no~so respeito, podia enxerg:1r n:i. ~.:1.rta. tilo 
conveniente do illu<tre e3t'.ldi~ t :i brazileiro UlU•l « En Li. confercucia qno precedio à. la. rea
provocação, que ju<Lificasse d:i p:1rte da. i111- pcrtt1r a de est:>. negociaciou , dije al Senor oon
prensa portenha os excesso.~, a •1UG se en· s.ejero Dr. Pedro Luis Pereira de Souza. que mi 
tregou. 1,"9liierno estifnab:. un,) necesidad de honor la. 

Julga qu'l n r~pubfü:a Argentin:1 tem o sonho sa.tisfaccion de ~us COU\promisos pendienLes con 
da. re construcção do vic.e-r ·inado cru Monte- el ltn L1erio, reLonociendo al miswo tiempo que 
vidéo; nu~ o or ,1dor que e daqu1ll1>• qu'l •' nt on- era. mas urgente hl. oblig~cion cuanLo nin g nn 
dem que se deve esl'1r prevenido t:cmtr,, º' aprem.io bubier a. de1uostraclo d Gobierno lmpe
nos~03 rizinhos, .1rm,indo-nos , porém, convi•- rial eu exigir su ctw1plimiento. S . Ex. rue re
nientement~; no interior, e não in t ·rvindo por plico <1ue esa con<lucto proV"eni:t de la fé depo
fórma ~lgum~ ni s s1ms questõ~s int:!rni...~ . não sitada por ei Gobierno !mperial en la pabbra 
tem o m~norreceio d · quc:i oste ~onho :; ~ po;;;a de la Republica, y de b seguridad de que el no 
realizar. (Itiso e apoiados). hri.her Jenndo cll11 sus comproruisos ·ha.st:i el 

Aquelies· po,·o> e,; tã:o entro •llll' th dividido•, pre5ente dependi" dti causns aj en:l.S n nuestra 
quer por suas l ut1s, <1uer por que;;tl)ns d'! inte- volunlad, anadiendo, por otra. p:irte, que· el 
r P.sae.s, do qu'l o pode e;t:ir de nós . Seria pr -- comp;inerismo <le :ili:mzas e ~acrificios coiuunes 
ciso qu ·) a acC}ãO do tempo, povo:u1do nquell~s i U>ponia (\l Gobierno linperial , como un ;\c l.O de 
regiõe; de3ort ts, idcnt!fic.1ndo a quell 's inte- r•!ciprocidad, b . conducta i que yo ah1dia. con 
riol'e• hoje tão div ' rg 0nte<, fazeJ.1do :i p.1gar a 3pb uso . .,, 
lembr.inça de guerra< recentes, p1·cic:111·asso ?\ão vi:1 o orador nola alg1una do go,·erno 
não formal' U!ll vfr••-1·~inado ~m B 11· ~ 110 ' Avr ·•. brazi!eirc, o:u q ue s<! •)ontinha esse ponlili.mento; 
e quando muito um:. federação ü g.1d·1 por 

0

l 1c;.o< mas .icha que deve ºser assim. porque essa tem 
mui fracos; m:>.> qumdo i.,to <'l de'• ··, o B!'.m l, sido :i. nossa politi ca, tendo a té deixado que 
m:1r11h·indo par alleL-imentc, a t·.h:1r - ~ e-ia e:n outros gor ornos ig-nalrni>nte credor eB te nham 
co~dições d~ opp?r p :radeiro a qualquer ten- pl'Ocur .. do Mgubr ns co:idiçü~s d .. sua di\·ida o 
t'.lh va. r1ue part1s<c d 1 nova <'Onfed·.•r :tçiio. e ato conees-ui•io p;trte do pag:rn1ento. 
(Muitos apoiados; muito bem). d 

T.nnbem u n icl s~u~ \'Otos ::o' rlo nobre minis- O Sn. FnA:sco DE S.~ (ministro ,e cstra11,-
d gcirQsj: - Ta.ml.Jcn1 nos té iu >;ido feitos algl1ns tre>, p ·1 r ·1 quo não se P.~cnid~ d.t qn"s tão do~ 

a '5.«.-issinntos d e T 1qu.11·. ~mbô; achou toda e<t:t pag::tiuento:; · · 
disctis~io mintid.1 por p:c rt ? do go1·1•rno ori·.•n- O Sn. A:sDIUDE l"rGUZtRA obser\"(l. que estes 
tal, 1nui to í r 'l''ª (apoiados) , e como qu : con- pa;;amentos to}m .•ido de divid ... ~ anteriores ; 
fe~•·rndo o~ facto'. (Apoia.los .) m1h relath-aLUente :i,; dua< divida.~ ultima•, que 

Jul:;:1 a que'tã~ e:!,·. nulitoyalor p·1 ra nó•, por i111po: hLH coru o jlll'O rJm •:erc:i. deili.000:000$, 
g,u ' tra t·1· m d:t vida do> no.••O> ~oncid •dãos alll º ' go\'erno> n em sequer se tem incocumodado 
r ·fugiados, a lém dCl muito• out ro•; '' .~i h'.l :illl- cm lembral-.'l . 
\.lição, quo. º· or.tdo:: pud~;;$e i nvocar p 1r.i o Le no relatorio do Sr. ministro ar.tu:i.1 como 
nom1 br.1 ,;1le1.ro, 5•1n::t qne <'!Ic fo;;~ r1Jsp•i t;1do 1 no do. (l.nterior que veiu um cncarre.9ado de 
ond<; quer q~e fo ..s» e nrontr.1do. (Muitos negocios tra.ta.r de>sa questão e r etirou-se ; 
apoiados, 1n.u1to bem.) veiu de novo e tornou " retir;lr-~e fi cando o 
. quid:i que o governo não d1rà [>Or t~rminado o . a ·tual represcn!a.nte da republ ica encarrega.do 
inr.1d~n_t~, e que o nobre mini ;;tr~ e~ie-i.r:i ~Ói~i-i..· l de fazQr uu~a .no•;i.~~ de nossa u~\·~da . 
do~ do .~m nto ; , ~om tanto 1u:it" lll·l ,tone1:. A ao<S[l. d1nd:1e<t1pulaa-; cond Lçoe;daa.mor· 
q_u nto e e •rt.o q~'! um ;i-;;:t ~ <in ito foi c:1r icto·- tiza.ç'ir.• e do j u ro. A ta'.'La di: juro é :i. mesma. 
rtz·1de> PO.r ~~ª.''tr o'11!D'~l\ll ~ l:\ d ·· 1u•.lit·.1 ponà ·-1 qne o Bi-:11.il pa~"'"" en l.,fo ; po:·que o Br«zil 
raç\\o. ~01 d1r1g-;do r, ;;lo irinão do pre;1d mt1· d:1 n:"lo sendo bas tante rico, contrahiu erupre <times 
Republt?.:t (c:tpo1ad~s)-~ que lho, dà um c~racto,r l no interior e no estrangeiro a juro de 6 º/0 pa.ra. 
de gravidade tal, que euge da parte do governo empre•tar :< ~u:i. 1·iúnha ! 
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Nada. ~aig j usto, port~nto, do que a. republica. 
p :i.S"r o Juro quQ nos t·'Hle< ])'lf;o c1n L".>ndrc s o 
no lmperw. A r •public:l o•·ie nt:.tl argum ·nt" 
qu·i, estando hoje u tax:1 de juro,; muito b~ixa , 
porqu-i dos Est:ido.;-Unidos :tté á Europa ootsrn
se drnh <iíro a 2 e 4 •/o. nós no> de\•cmos suicit:tr 
a e ss:i t •xa. de juro~, não ~ó n ln.ii va. no telllpo 
dccor~ido, como ao que cl!a pede p:ir;i uu1n. 
amortização n:i ra?.ão de 4. º!o. 

Acr Pdil'l o or.1dor qu0 o nobre xniuistro l'C
s11ondcrà qu~ o lmp~r10, nito pr'!t endendo l u
crar com •.:ss:i cliv~da., fará a~to cava.lb ·;:roso :i::i
g ~ndo d·~lh :1quillo qu" tem pago. (Apoiados). 
l sto j:i. é um g r:tnd•: neto de c:n-"1h~iri,mo, por
que, $la ti.xa de juros tem bii:x do tanto, como 
diz o r cpr ~s~nt.n.n t.c oriental , era o ti:tso da. re
P.ublic..-i contr:ihir um ··mprcatimo n •st:ls con
diçõe; e pa.ga.r o qu ·no~ Jcvc . (Apoiados .) 

Acredita. o orador que o governo n1io far;í. :i. 

novação propoit.'t pelo repre~ent.-.nte oriental , 
porque scrn pór em dm·ida. a solvabilidade 
d:1t1uella repllblica, o< sell> bon, dc.;ojos de p:l
gar, a .~ua prohidade commercial e p•lbiica., 
receia. que a nos~a di\·ida., de rcducção em re
ducção, chegue a.té ao aniqcülamen to sem que 
tenba m!ls rece!)ido a menor somma, CMO que 
não sorra. mai< do que uma cüpfa de outros que 
se têm pn.~sado no interior. De;,eja, entreto.nto, 
que es tas pra.ticu~ não p:i..~som as fronteiras . 

Parni a. t ra.tar do assumpto principal, parn 
quo p<'din. a pi\Lwra, i •to é, a' f\e,pe7.a.' do mi
nis terio do> negocio • de e trani;eiros; o, como 
se1Upre, vai tel' n honr!I de enviii.r â roosn. º"'º"
das que reduzem :is de~pezas desse ministerio. 
As. rcducçüe$ sst.io proporcionaes aos creditos 
-vo~:idos . . 

O n'inis terio pediu 9Hl:0008 ; a commis
slío já fez ba•tante reduzindo esta dc•peza a 
896:ü00$; mas a mincri:t con •cr\·:idora. an
dando por esta.< se!l.ra~, sempre encon trn. a.l
g11m:i.• e; piga< n re•tolhar o propõe por conso
quencia economias na. importallcia do 120 e 
tantos contos, economia~ que são perfeita
ment<l ju~tifico.das, que n:!o õ.esorgani7~1.m o 
serviço, quo não organizam t.1.tnbem serviços 
nm•os, mais que dotam :is ver·b:i.5 com a. qtllmtb 
de que um governo cconon:ico precisal'1a para 
fazer a ge•tlio desta p:1st.1.. 

Si, porem, o Sr. mini•tro quizer seguir a 
trilha do seu imroediato antecei.;Or, que come
çava por abrir crcditos supplemenbre~ para. 
verbas àe que não tinh:.. di<posto um real, ent:1o 
n'ão h<t. dinheiro <JUe chegne ; é inu til disclltir 
orço.mento; então não é um ~o,·erno serio com 
quem se possa di<cutir lc!:ilmente, ó apenas 
um governo a quem ~e deve condemnar sem o 
ouvir . 

desde que e o govP.rno quem dirige :is legações 
cxt-~riores, ~ p~rt:tnto quem está habilitado a. 
conhecer :i;; nccessid ides <lipl fJmaticns, Dssim 
coroo p:11-.1 lid u• com todo o p~sso:tl diplomati~o. 

MJs por isso mesmo um goveno que queira 
ser cconomi co poderia f.i.zer todo o serviço di 
p!oro~tico e consulnr com met1de da despeza. 
que se faz actualmente; o butwn pua isso que 
reorganimssl) todo o corpo di11lom9 ti~o . Entre
t.an lo o or a.d.)r 11ão st: f iz cargo de tr:itar actutl
mento dess'.l rcor1:·:miz1ç~o. não só porque a 
su:1 p1!:wr:. n:To tem nutorid:ide para dis~utir 
senvJh:mtc ::isstnnpto, como t>mbem porque , 
não s endo governo, nem tendo a fo rtuna de 
pertencer :i. m:iioria , não poderia t~r a v~llei
<brle de tent:i.r que fossem aceitas o.s suas id-.ias. 
L~mbra comtudo :io n nbra ministro que 

S. Es:. foi em 1877 membro da opposição lil>e
ral. e não era dos ma.is somnolentos nas hosti
lidn.dcs cootm o governo conservador; pois nos 
n.nnaes parln.ment.1.re< dessa époc.'l a~hará. o 
nobre mi.uistro material para reorganiza r o 
corpo diplomo.tico ; em mnis de um discurso sQ 
tratou a hi da suppres;;ão de legações inuteis ou 
r idicu las. de cfltógorio.~ que o Brazil mantera 
com paizes que nem ao menos lhe p:.go.m com 
reciprocid;cde. 

Lembraria por e:i:emplo ao nobre mini>tro 
uma. bn.;e que tom sido sempre lembro.da, e 
sobre o. q ua.l não pódc haver dtwida.. 

A prin··ipal reform~ de que c:irece o corpo 
diploma ti•:O br!lú!oiro consiste nn obrign.~.ão 
de retemper ar-se na oduca.ç~o nacional. Os di
ploiuai.a-; brnzileiro3 que serYelll nos paizes da 
Ameri--:1, esses ainda volt.'lm com frequencia. 
:i.o p:i.iz ,; mas os que são nomeados para a Eu
ropa lá vive m, l:i morrem, e$q uecendo c oru
pletn.mentc o paiz, perdendo o conhecimento 
do~ seus h:i.b itos, dos seus homens de Estndo, 
dos seus iiegoci<ls e recebendo a.penas a.s no
ticias como um 61~0 l~ngi nquo que as auras do 
Atl:..ntico lhes leyam. Só se lembram do Bro.zil 
p:irn. receberem os. se~s vencimentos. p:i.!ª. se 
'lueixarom da e:ugutda.de dell.,s, das inJUS
tiç.as, das proo.1ovõcs e cmfim pl\ro fall;i.r mal 
do BrazU, que não t~m os seus rar os meritos 
na devida conta. 
Est..~ ô a regr:t geral. E ntMtmito, nisto como 

em tudo mais; o oraclor folg:i desconh~ccr que 
h:i. honro;;a~ es:cepçõ~s . Ha diplomatas bra.zi
leiros qu~ "ind 1 1~m ten ::is e.•tra.nge ira!< arde m 
em p.~triotismo pdo sol natal.conhecem os ne
Ji'O"ios do seu p!liz , tem O> seu'! jorn:i.~, :i.com
panh:iru. emfim o>. a.i:to~ <L'l. ':icb yu~hc:t. e na
<' Íon:i.l do "eu p:m: com o ma1s " 1vo interesso . 

f' cla. sua part~ :iind..'l n:\o està s:i.tisfeito coro 
..-is em,,r..d·ts que vai ~nvhr á mes:i. ; P.ntonde 
que s B podb f.1z0r a despez'l. do ministerio de 
estr~ng.~itos com mebde d:i qu o. sn faz a~tual- · 
me nte, e aindo. com nuis grn:idez 1 e maior pTO
veito p:<ra o plir.. 

Felizm11nte a lei que r corg:•ni.zou o corpo di
plom iti 'O deu a.Q governo, como não podi:i 
deixa: de dctr , to~'U', :1 mplitude a 6~lU·~l11 1 nt0 
resp~1to, porque e o governo qu0 m r.re~ e sup
prim~ legações; qu~m m1r~"1 as cate~ori·1s , o 
p essoal, e tc . Nem podi:i. ser de outra fórm:1, 

Esb a.ccusação, pelo c~r1cter de repe tição 
qne tem, j a as.;;umiu mesmo as proporções de 
u ms. b:tnalidade; entretanto, este est.:ido de con
s~• até certo ponto justifie11--s-:: perfoitamento • 
Na. Europ!I, onde as .:ommuni~ações são faceis 
entre os diver oo> estado~ , não ha diplomata 
11-creditndo oto. um paiz e; trangciro, que ciur:i.nte 
uma qu~dra. do :i.nno, no ynrão por cxoi:iplo, n11. 
estru;KQ d <' lnnhos, não yolte 30 seu p:uz natal, 
não ~e entend:t com o s~u g-oYer no, com os ho
men • i mportln l '$ n :i politic:t do oeu pa.Í7. . 

· v. r.-30 

Alem dis 'º os d:plomat:<S têm diari;Un~nte 
not.'l. do;; conh0ci1nP.nto; do seu paiz; recebem 
diuriamento o , jornncs delle, do niàneira que, 
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um diplomata re,;i<let1Lc na It:1fr1 n•tti. 'crnpr,' . p 0l'tin~nt~. qull . tlic). mal n'!s ~-·~ na Europa! 
perfoitamentc ao fado do que •C !Jl:'"n 1 ln-: p ·lo; l: •'trnos cfo,aln·tdos ·~ inc 11·1s cm que fo1 
;:datorm,u:i All ·monh1t 1•t,,., n ~>11.ic a.teº' aeon-1 concdJHla. 
-·:,.,wi·~ntos do pt·oprio d·ia, g1"t<;a$ ''º toleg·1· 1pho. Si o g-o\•et•no, de que1n tudo depende, nada 

1fa~ cm rel:tção ao Bi·:1úl '"' 6rruui;t:i.nci•<~ t1ticr fazer. como pMecc ~ct• seu propo$ilo, 
1muhm. o~ no . .,os diplom«tas :;ó 1•ccobe111 o üi1uc c>tn. lcrnkança do orndor eonsign:i.dii. como 
Dim·;0 Otficial, que scgu1·:1mmit~ l_lli.O O< pódc um 11t·ole,to en: rela~ão ao que viu; ~i. poróm, 
al'ient·1r muito sob1·e a no-~a pohhc.1, pot·que o gove1·no esta di<,po>to o. d,"s.m· o leLhargo 
linlit:i-.,c •l publicar o e:qie1icnte d::.; 'ceret:t- prnCundo em quQ ~e acha ha 11lt:.ltro meze,,
!'i '" de ·o~tc ,1uc no fim <le t\lgnn; :inno< fi- t:•nto tempo tc111 de cx.iAoncia-tlcve resolver 
c~m' ollc.; coinplet,.mentc inditforontos. neste -enlido ; \)Ol«tuc ó um:i. medida accit11. 

O m·ado1· encontrou um dipl•>ll1 Lt:t M 'º'que p··lo~ prop:·ios diJ?lomatM •. 
n;lo "abia que o Sr. Viscot1Je de :-;. LDut·cnço. De um au\'ÍU o o:·ado:· que "· ~de:i. lite era 
esbrli•t:t impot·,ante, 01«<dor nol~1·el. en:td<ll' ag-r:ulowc1, Pº'"lllC ~c11t1:1 · i1 po;1ça,) fah:i., CIU 
doi:l11ierio,quc foi u1~ni·cr~ ne-tey:úz.L.'ali' fal- qtic :e. ach:i.,·a longe do p;Liz, não tcntl.o meios 
locido,•uppuahl\-o :1.1ndn. \"l\'O (fü~"-l L" ou~ro e ~,1c1l1dadc de a•:or11p,\nl1;i.r :cus negoc1os, ~e
encontrou. L:lo e "1ºº"1clo do ent111H!lllo 1Hc10- s~1anrlo ao 1n~si110 tempo naa ficar cs11ue,:1do 
na! C]lle, cjueixand•.>-so ele n;b Lei· ,ido ·OJde.:o- em um vci:da•leiro ex.ilia. 
rad~ pol' ::>. SI. o lmpcl' .. Hlor pot· oc ·::i ifü1 d;: ;ia T1·aLa1·:i agora de j \l 'ti ficar summariarnen te 
ultimo. Yi •gom ct Eu;·op '• :iccre~.entou '!~e ti- :i.; emendas c!ue vai mand~r ú mc~a. Tem-se 
nhtt procurado comprai· ullla C•.mdc ·ora<;i\o por- ,,longa<lo mau do que dcS<lJª"" e sente-< e fa
tugueza p:;i·:i d,1r rnna bofota<la no governo tig:i<lo. 
br:i.úleiro. E-;to.< facto< •eri 11n ricfü,ulo; :;i n;io A commissão J~ rcdnúu t\<sâ-; as d;;spezas 
fos;em anti-patriotices. (. \poi«<l·•s.) dest~ mini-to rio; 1110.s a opro•ição con .erva-

Sonte profuncla.n1flnte que isto se do3, m ·s re- dora, de que o oraclo1· e rep1·c•cut11nte, c!iteude 
c~nheee que o governo concorre p:i.r.1 o facto, que e1la-; ,i(o su coptil•úi> de m:iior red.1cç:\o. 
porq~e cOBhmm exi1'i1· mnitos_ eo:np :trio ta~ cm . § ~: 'e,c2·?ttri:1 de e<_t ~o. - O gonrno p~
carre1n•s, em que fa?.em sa~nficios ~uper101·cs rl111 ioOJ:iGo~. A cow1m >ao concede a qu,mtrn. 
ao serviço que podem prest r. de 148:678$; tliininue 6:487$. ,\ emenda que 

Os nossos gov'i·nos (f ,lla no plnr:i.l, po1·que :ipre,enta reduz :ü11d;J. :i de•pez: ll 142.:065$ (le 
refore-se ao gov ·rno Jo p 1iz) sú se l«mllram toda a emenda) « Elimin 'd" ll' quot:i.; pira as 
desses diplomn.bs exilados, qu llldo s~ vêm a~ gmtificaçõc< ao corpo diploni;i.tico e consula.r 
s~diados po1· t:edidos Jc a1uigos para. p1·omoções com excrcicio na -ecret iria, para impre;,silo de 
ou para uielhor<ll'em de vencimentos. tinia ,·ollecç:io de <loc1rn1onto·< offi ·iaes que se 

l<~ntond ··que a rcfonua. nilo tle,·c1·i,. unk•-' publi ·a no Di(l.rio O/ficial, L'ctluàb a 501}.;; a 
mente tonder a melhorat· os ·niço <liplom 1\ico 'Jlmnti;i pcJirl:t p11·a ~01npt' •de livro<. l• -
no oxt~1·ior ; m:i.s t::i.mbem p.n·:1 moliloL· . .1-o no :\. justific·,çiio de •t:l emenda .;e conlc:ím no pro-
intorior do paiz. prio thcor. Gl'ttiik:ição do• en1pregado.~ do 

Ent~nde que urna disposição t1dl\iti1•0. à lei ~orpo diplotnaLi o o con;ubr 11uo.utlo cm ci;:erd
do corpo di11lomati··o de\·ia. m .nclo.r des,·ont:ir cio 11::1. .<ccretari::. <lo est1·.rngeil'o;; o cxpt·c~so 
.intigu1do.d' a. todo <\Cjn :ll · ([ll · n:lo viesse se1·,·i1· no rcg11hmenlo •.• 
por algum to:npo na secret •l'i:t de o~tL·,m-
g~iros. . 

Se1ia o meio cio obv1'1r os males indico.d% ; 
rnuitos diplom 1las volLwis.m :io Jl"i>:, ao rúenos 
com o fim de não serem prejudka,!os u:i s~a 

c:irreim. 
Si par.~ccr pr,,r._.riyd r·m~dio mai,; lv•roico, 

pude tic:at· detr·rlllin:t<lo <(ll'~ niiry súr1ío pt'Olllo
vido.; .<cnão :i.qn ·lk~ •1u1' vlc1.,:m fiz 'l' '~l'Yiço 
n<t scct•ctaria d., csti·:mg-eiro<; ''' p1·on1oçõ ·~ 
só >C d'vuriam d:<t·, cstanc.lo o diplo1u::l:t d ·nti·o 
do puiz. 

Seri:un úua" as vant:\g"'ll5 : cm prim•;in lo
g·tu• rat~1l1p·:1ª:t l' t:.1iis!~ ... e!J:~<lãos no P-~tr~o ~ -'li2tlú, 
qu~ <l \') "''r ,-.iv;1z pal'a o •:x 'L'cicio d· s: m~
lh:lllt•»; ftrncicõ •> (apoiados ), faz ·11<h-o; <'l.l 
mesmo t~mpo adqui1·:r conhedm~nlo; d;i. vid1 
do p3.iz~ con.ho·~Üu"'!nto:.:., qu:' d n·e1n ~H1 eoriJ.pl~
tos ~ '! ein ::s~g-un<l.:; lo g~\.l~ d~u~ â no:'i:-l;l t•cp:irt-1.
ção a,~ cstr.1ng~ir1B 11i::ll10r conh ··:~m~nt~. <lo 
quQ. elh r':n!Hl''lll~ t~m, do, w>go~io,; diplo
ma tico;. 

A sccr.;bria de o-;t1>;u1g-dr1» fi·.::.1·b ~crvid'I. 
pol' diplom 1t.ts, e nITo r;ornm tt:•ria lllgu'l'n d.,.,_ 
te,; co~h:Jos q u •• lcm commctti<lo. 

Si foss·~ s::rvi.d.1 por diplomtt:.s, ob<::rv:1 o 
orarlor, o Vi3coaclc de CcH", V'.:llag não llirigirit 
:;o nunci.o d~ Su:i . S:i.i>ticbd'3 :i.quell:i. nota im-

O Sr... 1\Ioru:rn.\ DP. B.1nitos :-O reg-llhmonto 
exortou d.1 lei. 

O SR. A:<:ol\,1n1; FtGuzriu:- ... é c:i:pro•»o na 
lei g_t:e csteE cmpr., i;ado.< em disponihilido.de 
activ.1 sirvam n i ~e 'l'Ct:a•ia, sein outro venci
mento alem do qne lhe• <"abc. Ora, e>.te zen
cimento Ih e.s ó '1 s;;egur,Hlo pela vorba n. 3. 
(lG) : 

Esta ~ra.tifica~ão llles é dada sem lei e sem 
ulilidnJe publicv.. por1uo estes ompregados,de
vcndo alli scryir co111 os o;·denadoij, que j:í. 
vcnc,,m, não silo o~ seus sei·viços tão neces
.,::rios que convenlu augmentar a despoza com 
q aasi outL·o tanto que :;e lhes paga. 

llllpressão da collecção de documentos offi
ciacs; cí hoje uuw, necessidade a .suppressuo 
dost:c Yerba. 

Ella foi ostabelecida pelo fi!Uldo Visconde do 
Rio Brnnco cm i868. em m110. quadra em c1uo o 
Dicv·io Official :i.pen:1s oomoçan1 e não tinha 
nem ullla tiragem da 10~0 · exc1uplares ; hoje, 
por~m. que o Dim·io Olficiai já cl1egou a ter 
a t.ir:i.g-cm de 50DO c:rnmplat·cs, fazendo se ::i.hi 
a inblicai;.ão <le8tes documenLos officiaes .elles 
terão muito maior publicidado. do que l'edu
z!n•lo-os a_ uma colleeção, que se distribne 
CLllCO ou seis annos depois de serem oa doeu-
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1111ato~ envi<\<los pelo co~P.º diploi~~tico e can- 1 O SR. A:rnt:ADE F1GuEm.A:-A tvpo,,.raphia 
?ll ar, quald,J, port:J.nto, P as not1ern .. ~ não tê1n \1 n::i. ·iona.l impriurn c;;to> i·elMorios • mi>ppas a 
rnl.cressa. ~ g_~m. . . . . . ate desenlw;; pode rol> sem duvitia üuprimfr 

-~,Pu.l>hcaç,~o, pob, pcloJ2if!1:w-O.fficinl ~:n(lo 1 esta; rnformaçii:'.··' de ag8ntes consubre> que 
mais inuncd1a1.<1 o mmt~ maH v;:i.-;ta, satBfaz nio têm di.ffi.cul<l.i.Jo< 0 ,1ue con .tit!lcm uPcn"s 
me~l1or ao íim r1ue esta illlpre;s~o Ceita 5, uma ii:np,·cssão «Olllllmm. ·· u . 

e, 1 o 8 O.lll103 depo~S- Ainda agora. quando . . . 
nos achamos em mornd"s do anno de rnsz, O Sa. PrtE,r~E~'f~.-L'mbro ao nobre de-
s~bc_:i. ''~•mi.ra qual é o ultimo volume qllc se pu~ado qrie i:htá. c>g?hdo o tempo da primeira 
publicou? O de iSiG; nem 0 de i8i7 ainda foL p.•t te d:i. urdet>< <lo drn .• 
pu])licado. -º s~. Axo:v.m: F!GUP.!R.t r.,;pondc qne 

Que iuterC'SC podem oílbrecer este> <locumen- ~ao parle. mten·o.npcr o 'eu di;cur<o, n.gor:i. 
tos relüivos,\ vida dos pm·os<la Euc·opa, si olles e qu~ e< ta entr~ndo C:>1 mat ·úr.; acl1~ tanto5 
se .reforem :t fa·L?; tão ;mtigos, qmi!ldo aliás ;tbu.os e:;1 >e 11 caminh•> que e pi·edso rnmtem
hOJC h<\ t.1n\as renstas, tanto' jornncs que nos ptal-o:i. 
trnzern diai·i:tiriente noticias dé todos os :>.~on- O Sn F~, ·o s · ( · · · d .,. ..,.:\'~ llll A mHns1ro e esinm-
tccimen_tM notavcis , conrnHtnic~tçres politicns, gefros) :-:'foto que no Dial'io Officint t", mlie111 
a.conte .:imentos emfim do toda a o:dc:Jt. (1ue se " " · s~ pag.in1 as publieo.ç<íes. 
passam fü\ Etirop::i. e cm todo o mundo ·~ 
. Depois_, estas noti~ias r1uc mandam 0 corpo O Srt. Axor .. rn~ FIGUELIU. diz que isso ó 

d1pl?nwt1co o o corpo r.on ;ulat•, são por elles out<"a v(lrba; vom _na demonstrrr.çii'.o da tabeJfo,; 
rolluclai das revistas; elles examinam as revis- m:'" <istu o e.spuc1al pat•a a collecção cm se
tas, copiam-n'us o as mandam para ci. pai·ado, e ate se cita o de'Teto do Vis~oude 

Yale a pena,alóm d"' improssão com 0 Die.i·ia do Rio Bran ·o do 30 do Setcmln•o de i86S. 
Official, gastar:cinda 3:000:'!, annuahnente ~om Par:i. irni:>re,,;líe< no Dia.do O{ficfrr.l o nol.ire 
.'l_publi··~çiio d~ artigo.; qil.o ::i.chainos nas re- ministro t 'm vorl>;i. m~is quo SLtffi :iente J~). 
vi t~s estrangeiras e que.hoje nos chegam com Por ~;;tM con.ideraçües ~upprime a verba 
\J1·evid:i.de, graças ao;; melOS de communicaçilo para a impre"ão de>ta •:ollecção, que dá. lo
que e:s:istr:irn ~ g•tr (l. tão deploravel abuso ; mas além dh.~o, 

como jit dü e, clh é perfeitamente inutil, IJOr 
que publi .. a-;;~ com um atrazo de 5,G e 7 anno~, 

Darà outr.i razão, e e quCl atà a impre.>'ão ficando a<sitn sem io.tcre~se. E o orador. que 
tle,ta collcc<:.iio tem dado log.tr a um uhu;;o por a;te\·e na Europa, s •be como l<i. se fazem o;;~s 
p1rte do governo. notici,i;; ; corfüo-n'as dM re\•istas ou :ts rnan-

A ca1mr:dez ao orJdor a. graça. de approvnr da1n copiar. 
um requerimento seu ;;olic1tindo do governo E>ta di <posição do nos o regulo.menta con
infol·tm.ções de qu:i.cs as obrJ.s publico.d rs por ~nlm• e diplomatico é de 1826 ou 1836. Enlio 
c;.inta dos cofre< pul>lico~ em typographias par- tinha uma ruffo de ser; não htwi:c aqui jornacs, 
hcubrcs. não htwia cornmunicaçõcs com o lmpedo, orn 

A C•ll1l'.\t'a s·ibo que roo1·g11r\zad:i. :i. lypo"i·.1- nece,s..'\rio qne º' a;:·ent~: diplom:tticos e con
phia offici:it com gr:rnde d:spendio do~ c·~frco -ml:wcs não'º uo• dos•em noticia• do . acontc
p~bli os, ontend~u o ro1•po legisl;i.tivo que <lo- cimentos político< do p~izc; cm (iue ro•idi:i.:u, 
via e~t rbelecei· »amo monapolio dell:i. :t public:i.- cemo l"cmbcm inCormaç~e • commcrciilo •, indus
\:ÍO dc:lcto' officiaea, isto é, ní'ío só de 1·eldtorios, tri:i.os, ag1·icob', etc. 
m~s.do todo e .qualquer assumpto r-0m ca1·,1cter Hoje, potóm, qno folizmente o.s nossa< rela-
officml. çõcs se LÕl\l ulUltiplicnclo e facilitado, n11o tem 
Po~s bem, todosº' mtnistcrios sem e:tcopçiio m:i.i• 1·a.::To de set• isto, q1rn de facto na<la 

•lo um só, até n1enno o da fazenda. Lem ot"<lo- adianta como~ c~mat'D. se tet•à com•encido pela 
nado e pa:p <lespczo.~ em typu,zraphia< parti :u- lei tum do, 1·olumes P'll>licado, 
lare~ clcpo1~ ele •S:l. lo\. QuatHO ã •.·~rba r]i) 5Ut)$ ! :r l' < COlllJ'l":'. <le lh·ro~ 

O m·nLtcrio de estmngei1·0.< aulilri?-ou ,i p11- ap•··~ cntorü 11m:i 1rnic<t ju<Lilic ·çiio: aceita a 
hlic:içii? doo;l:t .,ollocção de c1uc se trato. n" im- emench <ln ~.:im 1n!ssii·l. porque ncemp:111h··1·i 
portait ·::tde 2: 076$750, despez:i. que o minis- sempre a· co"unissõe• r11Ltndo entcnder."m -,u<i 
teria da fozcnda j:i mautlou p:1g- !l', e que e não dc\·em clar um 'ó rGal de m,\i, pM':>. 
rcfel'O 'Ó :i collecção rola.tiva :\0$ anno>dG 1875 qu:i.lquor dc>peza. ª''iro como :i.ccmpanlm1·:i 
e 1876. o go1·e1•no no ou progr:unr:i:c de ocon01Uia;: 

.fa so vê que. por m'.li" um i. r.1zão. esta· (tUOt'.l até '1S portas do infer:10, 'i olle quizec. 
n:1o tem r.1zão uQ "<3r, [loi·que o E<trrcfo fa z uma A iHustre commissKo aug-mcnta a ve,:,!\ do 
clo>peza r.erto .. ~om o pe•so"l qne m.antcm na ~ 2° -lei;"º· :.õos o conmlados- CO'\l a ~11~:i.tb. 
typog-r 1phi<1 n,.cional e que pód perfoit mente nccessari~ par.c inst íl uir-sc urn con<ulado gor:i.l 
f.izor a pr11Jli.··;ção no Diario Offi.cial. na China. :\ opp isiçã~ não oceita ;i. idéa, con-

0 or:tdm·, mini 'tro mc <1110 da f1zonà'1.. dedar~ tro. a •pnl h:i. de :otar. 

Tudo isto é inutil. 

ao nobre ministro que nilo manrl :rio! pagar nem Ou Leremos gr;inde~ rel:lçõe'l coia1 a Chin:c, 
e't.n. nem otü1•:1 anta em ·~ondiçõe< identic~.~. de mauoi"'~ :c espoi·al'mos dalli einif,'1':Lllllls, o~l 
porque é isso contrn1•io :i.o te:s:Lo d' lei muito ;;a- não; si tivet•mo>, o oon<ul tor:i.ahi nbuud:i.nte 
uiau1cnle Nncebid~. fonte de rocciw.; si n:to tive:·mos, é inutil gas~ar 

O Si;L Fa \NCO Dl'! S.~ (ministro de csti·an- !2~000$ com.esse consulado no Oriente. A op
gci1·0.ç):-N em sempre o typographiu nacionfl.l J posiç5._o propuc, portanto, :i. ~du_cç:lo tle~;;e. 
~órlc fazer todns n" pnblicaçüc~. · qnnn~m. 
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P~opõe ella mnis o seguinte. (LJ): 
P:1.ceco incri\•ei 111e, quando nós lut.imO$ 

com difficuld:ides fin:i.nceir:is, quando :üropcl
huuos, por :is<im dizer, :is coudi\lÕes normMs 
d!l. no;;sa vid:\ clome;tictt, m:intenhilmos e utre
tauto clospez:is como est:i.s, hto ô, p~•guemos u 
consulcs, que tem uma rend;\superior ao•1-cnci~ 
menlos do ;; mais bem rcmunorndos funcciom1.
rios publieo.s <lo impcrio. 

O cmt<ul de :\'o.-:i.-YMk tem Mm certeza '>Cll
cimonlo.s mu~to vantajosos, >ufficiontes p:i.r.1. 
:tlli vi\-er, tanto que, ;;i c-~e Iog a:• fica r v:i.go, 
hayerà par~ cllo uão mil, lll l8 cinco ou seis 
mil candid:i.tos. mesmo su1Jorimido o o•'tlen:>do. 

Dopoi; h:\ :iÜi uma leg:i~ilo, e nos Jogares e m 
que i~to aconte ce, não h :t r:1do p:tr.t que o 
consul tenha. ordenado, port1ue, si não houver 
pesso:i. d:i c~rreil·:i. que sirv:i., qu:llqne:• outni 
senirà tão bem como a da c:irreir.i, pois t~1n :i. 

legação, :i. quem consultar, com quem roar~ha1· 
de accórdo. 

O no»o com;ul na republica A1·gent i n ~l ostâ 
nomesrno caso : tem emolumen to ; b•t.;L;i.n le.> 
p:1ra \1.vet :i. l arga. 

Assim tambmn o con<tÜ d:1. republi~a O;•ictt 
hl, o qua.1 :i.tó est:i cm melliorcs condic;.ões. 
por que é mlior o umnero dos bnzileiros ahi 
e:dstcntes. 

Nôi !()mo; com a. Fr:in~:1 uumcro-;:is reb~õ~• 
pelo Iiavre, por Bord1~aux: ~ por J\Iar elha; a 
naveg:ição dc.>ses poL·to> .r,\ g:·:.tnde lucro ao co11-
sulado. Além disto, g-r:<1td ~ numero de hr .izi
leiro> diL"ig )-.~o á. Europ", fazendo a su 1 C>t'.l
çflo ~spccialm~ntc na Fr.rnça. O con >ufa.elo do 
P.t riz, teru poi.;, r~nd:t sup ' rior :i 10·00(}$ ; en
tretanto :>.ind<t pa.,,"":lmo~ ordeno.do ao r.;spect ivo 
consul. 

Isto não e r azoavel. 
Não b·a nec~sside1d·, dP- h:iser dou• consule;; m . 

All~manha: um ••m Fr:1nckfor e ouLra n.1s d
dade; Kinsi:i~ic:1.<. Supprim11- s1J, port:.1nt.o, o ele 
Franckfort, ClllO nada rendo, e fiqlle sóu1cnte o 
das cid.'tde; Hame'lticas. o Cfll:l.l fic:1.d com •n!O
lumentos ~uflbicnt·,:; par.i vh-cr, supprimin 
do-sc o ord~nado . 

O p:o.rtido liberal, duran te :1 ~ua opposii;Ü•l, 
reclamou e co1u mitit:i i·:uão con tr a " oústo11cia 
dii. legação dii. Uelgica, a qua.l cntrcl:mto era 
conservad:i., contra o voto do ora.dor ; entretanto 
o mesmo partido sühe :1.0 poder , conscrrn ess:i 
legação o neu1 ao menos suppri rniuo consul:J.do 
i;crai ! Si temos uma lefr:lÇ1lo. para que o con
sulado geral em Bru:s:ellas 'l Elle d~ve est:i.r e:n 
em Antuorpia, onde tomos rob.~ões commc~
ciaes. 

Não hu n:i.1;ão âa Europn que tc11],,. em Bru
xollas hg~iio e conimlaclo gor.'\l. Com;ul gcrnl 
l!Ô se tom nos paizes, on<lc u:<o 1~ leg.'.lçiio. 

A opposição propoo a suppressão do CJ:pc
diente dos consulados ;orMs de Lond~es de 
Liverpool e de Li5UO:l- N:io é preciso j usti!ic~r r. 
nccessidado dos ta supprcsslío, porq uc só no nosso 
paiz pa~a-se expediente a cons1llos ~cr:i.es como 
os referido9, os quaes seg.urt\1uente não care
cem das verbas que lhes são dadas. 

O ora.dor leu, ha poucos di:i.s . em Ilma des~ii$ 
folh:is, que aeompa~m o ;;;o\'(.!rno - porque 
às mr~rail é bem ~abido que .não andam em 
cl!ei;tó âti santidade para. o ministerio ; s!O 

folh;J.s (uscas, comoª' chrismou o nobre p1·e;;i
denle do con;;elho - em umc\ d:i.s tae.; folhas 
cta.-as leu 'lue o go\·erno pretendia ruandar 
para a China u m :.gente con •ul:ir uo; so, cuj o 
nome omittirà ; porque, como j :i Leve oçca,,ião 
de dizer e repetir á. cam:1.ra, nestas que.;tões 
tem -ómentc por fim d0se1npeuhnro ~eu .levei-, 
o qmll foi envolYido em u ma que <tito um pouco 
de>ngratlavel a r o>peito de immigraçii.o na. Al
lemanh.a p·tra. o BrJ.úL 

Diz quo e•te funccionario fo i :i.ccu•ado de ter 
tido lucro illicito em contra.to.; de imruigr:i.çõe; , 
<1ue o a.gente do mi ni~terio publico n:i. Alle
manha, c1ue •'Orr eopondc aqni ao uo.> •o promo
tor publico, :i.ccu.~ou-o por e te facto, e con; Ln
lhe qne teve 01·clem ou do nooso governo ou do 
M 3SO mini;tro na. Allemanha, que lcrnnt rn<e o 

repto, que se defende.>~e, a que entretanto não 
o fez ! 

Sabo que o nosso ministl'o chego11 a rcpre
se utat· ao gornr uo p;ira que dcmi ttisse ciste 
agente, e o officio o nobre mi nistro encontrar:i. 
t:tl voz na slla soct•et arin, caso, n:io tenha sido 
<l:üli thsoncaminho.do como ll1e consta. ciuc têm 
sido outros. 

J ulg'a o facto m11ito gravo, e dolle ouviu faltar 
no. Allemanha durant · a sua r esidencia. naquelle 
paiz . Si com cffüito elle é e~aclO, o que não 
a ffi rma , nem n ega, entende que o nobre mi
nistro deve esclarocel o e pôl - o a limpo, pam, 
sendo ines:acto, resalvar-sc :i. hou1·a de um 
fonccionario, e, si fôr oxacto, não sa comllletter 
o e rro de nomeai-o para outras cotu nu;sGes, 
oucla maioro;; abu•os possa. praticar. 

f:fa uma emenda a.o § 4° sob~c ajudas de 
custo. 

O governo pede 45:000$, a. co111missão nrro 
lhe d;i. mais qu 1 35:000$, e :i. opposiç ão :i. redtrz: 
ii quantia d · 25:000$000. 

Declara que foi la.l a. cont radanç.a no nosso 
movimento diplom:i.tico qu~ o go1·c~no no e:s:er 
cicio que entra. dea lroem poucos dia< niro tcri 
neces,iclado de p:igar ruuita.-i :..jod:i.~ de custo ; 
niio terá de fazer no1·a!i nomc:>.çiio '• porque o 
quadro jà c .<ti coro ploto, o não ter:i. ele füzcr rc
ll1•J«óes. porquo c;;tc;; diplomat:1s rc movit!a;; o 
promovido~ ag-or:\ ci r1uo vão com todo v:i.ga r to
mando conta de seu> lug:wc;i e jii c;;tão com 
<\l!l.; :i.j111l:i.s d o cu,to rccobid:is o n:.turalmcnto 
<'OllSUltlltbs . 

Julga quB ó de\•er ,la camam não de•:i.rmar o 
governo dos meios preciso; p;i.c-.i. occorrer á s 
despez.'l.~ publicas, mas julga tnmbcm que é 
d)VGr ddh rcc·Jrdar sempre a.o go-rcrno a causa 
da economia, e o melhor meio p:i.ra i>to ê con
~ignal-a na> no<sas leis. 

A omeuda M § 5° uó.> reduzimo., a ao : 000$g 

O go;-erno no decreto, com que abriu ocre
dito s upplemen ta.r, diz que esta. verba é <Ó para. 
;occor ro< a br:1zileiro.; no c:i:terior, telegran\
ma~ e pequenas dc~pcz:Jd dc;t::i. ordem. 

Julga. que 30:00)$ é mais que sufficiente para 
isto. porque poucos brazileiros carecem de 
soccorros no es:terior, visto que o brazileiro 
rple vai vi'.\i.ar tem r ecursos ; e não dcsej:1: que 
estes auxihos a ugmentem, nem tomem certa 
P.roporção_, porque não e nada. para invejar q_ue 
os l:Jratile1ras ein Tez de viverem no !!eu ps.1z, 
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como de".em viver, andem viajando por paizes 
estrangeu•os sem terem recursos. 

Julgti. mesmo de mau gosto a.ndat· viajando 
s~m ter rocursos; e porta.nto devemos restrin
g1l-os como meio de obrigal-o~ a viverem no 
seu paiz. 

Si n~s fa~emos til:o grandes saerificios pa.ra 
obter imm~g-~ação, para.. q_Re estamos :i, soc
correr b1•azile1ros necessitados em p3.iz est~a.n
geiros ~ La gozam-se os attr:i.ctivos da vida, e 
po rtan l:o '· pat-a que . esses soccon·os em paizes 
estrangeiros 11ue a.lias não se dão ~qui 1 

Julga, pornm, q u • a v~rb:i. não t·~m eS>e dei
tino, f'.lªS o d' tirar retr 1tos e pagar s •:rviços 
a ''scr1ptores e<trangei1·os. E>ta v<;rba em r e
lação ao;; negocios ext~riore~ é o m smo qu · 
repres nt~ a "ecreta da policiti. na nossa. admi
nistação da. polici~ interna. (.Não apoiados.} 

Por esta yerbajó. !touv~ exercício cm que o 
governo só gastou 4.$, e da hi foi progredindo 
ate que em um anno l"hegou a gastar 300 e 
tantos eontos. 

§ l'l.° Commi>1sões de limites-. 

Reduza-se a verba. a quantia de 80:000$000. 
~ orador acredita que o governo, não tendo 

h~Je outras questões de limites além da da. repu
~hca_argent1na. e ~a Venezueh, esta quantia 
e mais que suffi.riente, porque nos ultimos 
e:s:erdcios .não so tem gasto verl>a. que com dla 
se a.pproxune. 

Na redacção dM em~nd~s a. opposição tem 
procurado tomar um<J. média das de>pezas quo 
se tem f1·ito n os ultimo> quatro exercido;; t 'm 
procur,ldo d>\r ao governo O< m ·ios de vida s m 
d~.;org·rnizar o s·!rvic;.o, e tomou exactamente os 
quatro exer H·io' que ··orrem por conta da si
tuaçifo liberal e da$ cam11ras lib raes. Par0,e· 
lhe qu' ' a. oppo<ição não p)foria tom.ar ba•e 
mimo$ suspeit:i a um ministerio liberal. 

Not:t um desac:·ôrdo ent~o a commis«ão e o 
nobre nimistro, e chama piml. elle a r.ttenção 
especialmente do S. Ex. Ao ptsso que a corn
nll~<ito propõe a suppres;ão do § 4• em quo o 
go:orn~ pede 7:200$ pa.ra. a commi,;;ão de li
qmdaçao do re~bmaçõe~, 1·ommiisão que, ha. 
muito, a•·nbou os seu• trabalho•, de , ujo encer
ramento ja 1 ~u uma acta, o uobre ministro vem 
na sua rec nto propo•ta p dir a me •m:t verb3. 
par:i o e:i:cr .. i ·iode i883-1864. P:i.rece-lhe um 
confticto formal entre a m~ioria e o mini;
terio. 

O Sn.. FRANCO DE Sl (ministro de estra•i
gei1·os) : - O governo concordou com a com
mis•lio nossa ~uppr~ssão. Es>a proposta ó an
terior :i.o accôrdo. 

O Sn. ANnR..1.DE PrGUEIR.~ folga de ver 
tudo ~xplicido, p~jncip'Llmcnt~ porqu~ ~~ con
sºgU' o <0U d •scjo, i•to ó, n suppre~<ão disso 
pnragrapb.o. 

Tendo-se a~sim d'semp~nh:l.do do compro
rois ~o. que tomou, con•·luB p'•dindo d~·cnlpa ::i.os 
se\1• collcga< que tiveram o heroismo de o ouvir. 
(Não apoiados, nwita bem ; 9 aradai· é feli
citado.) 

São lidas, apoiadas e postas em discnasão as 
s!lgttintas emendas : 

Emeiida ao § La 

(Secreta.ria de e;tado) 

_Re_duza;-~e a verlm 6. quantia de i42:065$, 
ehmlnada' as quotas para gratifica~~ 3.0> em
pregados do corpo diplomatico a con<ular com 
ex.ercicio na secreta.ria e p:i.ra a. impre<são de 
uma. collecç~ d~ d?curuento• of!i.ci:i.e•, que o;e 
publica~ no .piano Officia.l, reiluzi la a. 500$ 
a "J.Uant1a pedida pn.ra a compra. de livros. 

Emaitda ao § 2. a 

(Lcg-açõe> o fJOll sulados) 

Reduza-'e a verba i quantia de 500:945$125 
SU[>pfÍ<•Üdo~ o ordenado e expediente do con;u: 
lado geral de Nova-York, d3.> repu'olicM Ar· 
g_entina e Oriental do Urugu~y, de Pari;, das 
cidade; hansea ti e as, da Belgica ; e o expe
diente do con•ulado geral em Londres, e m 
Lfrerpool e Lisboa. 

Emenda ao § 4.0 

(Ajuda de cu,to) 

Reduza-se a. verba á. quantfa de 25:000$000. 

Emenda ao§ 5.0 

(E::;.traordinaria no e:s:terior) 

Reduza-se o verba à. quantia. de 30:000$000. 

Emenda ao § 8. • 

(Commi>sÕe3 de limite:;) 

Roduza-GO a verba á quanti:i. de 80:000$000. 
Pnçri d:i. camara do' depntados, 31 da :Maio 

<ie 1882.-A. Fim,,,i ra.-Ferreira Vianna.-
1\-Ianoet Pm·tella:-Gomcs de Castro. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

3~ ni~cussio DO Ol\ÇA~!ll:S-TO D.I. GUEl\RA 

Silo lidas, :ipoiad:i.s e entram em discu~são as 
seguintes 

Emendas 

Emendá ao art. n. 6.-Intendencia, arMnaes 
de guerra, etc. 

No fin1l, em vez de e: ••• e augruanta.noo-se a 
qua nti& de 960$, etc. »diga~'e: « .•• e :rngmen
tando-sc a quantia de 2:400$ p:i.ra serem equi
parados ao> vencimento' do profe·~or do ensino 
prima.rio do arsenal de guerra da córte os dos 
profe «Ore~ do mesmo enúno dos outro3 n.rsenaes 
1.305:792$276 » ••• 

Sala da.\ ~e,sõ 'R.-A. Gançahles de Ca;·va
lho.-Cantíio.- Mac-Dowell - G. C1·u;;.
Au9usto Fleury.-Riba~.-Adriano Pimentel. 

Emenda ao§ 1.0 

Suppri=-se 960$, corre•poud~utes ao orde
n:ido de um pratica.nt l addido, que foi nomea1fo 
a.m1nuense. 

·sala da~ se,sões, i de· Junho de i882.-F. 
Sodi•é.-He1irique it'A1'aa:. 
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o Sr. Go1nes ele Ca ..... tro comeya ! E -;t 1 missão .te •),;t;>r >nmµre ;l esminç:.r os 
:!i>.·'ndo que a c:1m,1ro. tem sid•) tos~o1mrnh:i. 1 di.~p7ndios dos di nho.L•.:>-< puli!i,·os, ~ pedir e · o-
0 testci.:unh;1., suppõo o orador, contrist:11!:t Lh nomm ·. a prvpo1· "ort ·• "º' ven .uucn lo> cio.; 
~ tlic:1c i:i. dos nossos esforço;; para reduzir as t'n ucl'ionar io:; p ubli o' ê a nli,;;,fio mai; dolo
de~pczas publicas. meio nníeo em seu conceito 1•0 .,m e uiai~ des .. gi•ada.vel. 
para rest:1belccer o desej,.do equilibrio onlrc Nó ' ccdo1no< " LI"' dever r\goi•o.>o ; damo,; 
a recoita e a mesma despeza. proya de p1trioti;mo e até co1·t·espondemo - ao 

Tudo qtrn po(lia fazel' em estudo c·onscicn- :Lppello do nobre pr ,;,id ·ntc do con"elho, qtui.ndo 
cioso o acur:ido das ·nossas necessidades; tudo no->. di~>c-cu YO~ convicto a cli~~.u tir o orç.:1-
(1uo a lo<>íca m:i.is cerr;:dae incisiya podia p1·0-1 mcnto. . 
duzir o füustre deput·:do, que sa assenta i ua .Lllu eomo calar a ··Cnlittrn, quando o zo\•or110 
fren te. produziu no d.::b:tte. j alJ.•or,·c Mtriouiçüe:; imp01·t.;11to< <lo ~:•rhrnento, 

Veiu depois em au:i:ilio da smi palavra. selllpre o cpiaado cu.\ · no; Je ,·~ m. mos ª 'Itti p••ra. pugnar 
oudd:i. c"m prazer, mas infelizmente pnuco pol.t -nlv:i-g-uard d s tes <lireíio; sag-ra.lo.;, que 
atten.iid:i., :i. elo'luencia fasci nador:i do dislincto no> fornm d11.Clos pela m.•!;•':l ,.,,r b do paiz 'I 
deputado pelo R.io de Ja neiro ; o a maio1·ia o V. Ex. ouviu o cuidado, co1.i <1ue a nobre 
o governo foram completamente surdos '' ºs e:s:- mini <tro ª" g uerr procurwa destruir <\CCU

nossos clamores. ~ •çõe< sobre f1cto; minimos de ;;u:i admini•tra-
Temos sido at<Í até ho,jc inuteis Cass~ndras, ção, e a .·ilcncio, que er 1 m ;Ís á 1.nnfi,sà!> t:1ci

e Deus permitta que os nossos Yaticinios nlo t:i. do eu e1·ro, o silcn io. com tine O•ll'Í 1 a-; 
te.ih:un cm bre,·o um:. tr iste reali<~,io. a,;"u ~aç1íci; mai . seri :,; 'JUC um governo hone-;-

A e :m:i.ra comprehende 11ue em t.:es circum- to ni!.o p6de om·ir se:n tren1c1'. l\.is l ho cliúa
stancias o orador não pôde tor a velloidatl::: d e mo; : - \'l1s offcndeste< :< Constitniçiio, de :Tl!
tr :1zer luz ao dcb:ite, de conseguir "encera t 1ste• ele pezas il!eg:1 lmente . c -;t 1bolece,;tc< 
rcsistelh·ia obstnrndn <1uc o go,·crilo oifcrecc tl.s s cni<;os pe!'nh•nent~s r111e hão de pcs:1r etPrn:1-
reducções prorostw na despez,i public11. Poderfa monte sol.>ru o Ol'\"11lleulu <lo luipe1·io ;· qual :t. 

consolar n opposi~io o lonvor, que partiu do YOSS<L auLod:lade. em que lei ros fulidastes '! 
alto do throno pm·" estas esforços to1rnzes .. rn·1s O silencio m 1i< r.01np!Gto era a nnic:i. ro;;po$
sem result •do; porém neui me~mo esso loul'or la. qne tinh.imo•, e ernmos folizo< qu.indc1 ª'
póde aceit~r. porquo, embora alie sej:t v m:iis sim suc.~e tlia , porque as 1·ezcs a. e ;te .•ilcnc io 
gra to que póde hn·er para um cor .ç~o br:1zi- Nspei to o, que era uma homon tgem :i. vorcbdc, 
leira, tem par:i. nós o defeito capi~ 11 d:t incom- que en o reconhecimento <fa ;\ccusação 1n·occ
petench, porqne :1 Constituição br,tz ilefr" re- dente e frrefutavel, a este silencio ,11çcediu le
conhece neste p ·•h dous 1•epresentantes- o vn.111:u•-se S. Ex. e dizer- aos em tom ironico: 
Imperador e a assomhl6.1 geral, e não deu a - Accui;aid-mc pnrque eu creci um:t bibliotho
ncnhttm clelles o direito de lotiv:u· o outr~, por-· ca, por•111e ar·centli mu fa ·ho pa1~1 clii;•ipn.1· a~ 
que qnem tem o <lireito de 1o .. n-.1r tem t·uubem trevas qt1e envolvmn ' ' intelligcncia 1io sold"dll. 
o direito de ce.nsur:ir. (Apoiculos.) Nilo " o púde •er antigo d' ci,·ili ·" ~"'io , de ·-

Vem, pois, i t.rilm11a, abusando nmi~ uma. YcZ resp !Ít.R.ntlo a lei. (ApQic1du~.) X•j•, rion·en.tut•;t, 
da benevoloncia da camara, p:ir:.1 in i<tir sobt•o <le '·'"nhe~cmo< :is va11t:1;;ca.; de m11:1 b1lil~o
algumas cens~ras que foram foitas de um mod·l the ; l 1 1\unca r • .; .<lc;coa hw:c.mo: ; o •JUC no'• 
tão cordial pelo5 membros da opposio;iio M JlO.reu1, quer~~no~. e qu.:- no ' 1n1h"1uc111 , qu 11 :1 
nobre ex- ministro cl:i. "'nerr;i. e ao seu distincto lei <1uc :\nlotLT.ou semclh:rntc do •pcm. 
succcssor, cen<nr:•H~cbida.~po1• um com n be- E' 11til. é n.nt:ijo<" n it~ < tit1d~:io ~ Sc:j:1 01u
neyolencin com que o actual Sr. minislr;i cfa bo:·.1 ; 111·1 ·o or.tdor pc.d~ hccn<;.i tint•a lcmbror 
guerra coatuma ouvir-nos. o polo •cu ante- •111c =<1111c1lc mc•m<l_ 111m1,lr<l •1u<: ''''<"ond_?n o~<c 
cessor de um mcx:1o que parece que S. E:s:. fo \1 de lur., r1uo na • p.,r\•) :oll•umar · cn:io :t. 1n
nega o dogm:i <lc igu:tJ,l:ule <1ue reina ;upii <l lclligcn ·i:l 1! •t llc.m j á · ab') ".nlotr.1r, •lci:-cav:t. 
consi(let·:.. un1n offcns:L pes:c;.oal:.. 1 n cnn~· <l i ~c :,]- qnc :i, ~ ob ~ · · ~ g-1t11 · •n t-:L ~' • ·· ·ht som c 111 <' tHn
pnncia, qu:l.lqual' nota qnc tlí'co1·de ,Jo k•:.11' ·I': plcto !1 nd"" ": P•"" !.'. 'e ª ' ··o . 1 • nhia, , .º' 
ouo elle descj3 sempre 01n-ir aos Mto·; 11c ~ 11 ;. ; r.o:pll ., n c ~c1· 1t•i c:i11llu. c ·L Y:i l'' (l rcrluwlo 
:idministl'a~.'io. I; r111 c o · ~l ];u! ,, a '.1 :ado, ,-"~;_:- a. ,·a . .,b o l'""º cio 

b . . . ll•:ii):•lho 1~ níl:> püdi~• .la~ us lctt'.t> o panca 
O !1º re e:..:-m1.w>tro da g uerra d1~ o dnqL1ell:t, lu:n r•o qnc lh., re;t:wa •.w~. 0 r 'pnu=o. 

c~de1ra, C)\\C e•t>'. '"ª~' por um mot1v? que ct~ j ~~,; ! w. :wi; ..• nç<'J,,., de di z:·r ~i maiori:i e 
d . pioro, c1u~ t~l e1·:i a nris>:i.. ~ 1·erenç;i o 0:1ue ~te "~.0 ,. •rno-·iond. "'" c:.:c ·. ue1~ ;\ lei •ine o;;t.t-º' neto m~1• mno·· ent<B e d1 g-nos do lon,•o r in- bet .. 1 ·u 0 .o;· tcio-o riu(l.1 6 :e{. . "lO · l:t qu• ' d:1o a 
co:rcrrn~ an~ no sa.s censur;1s~ mCl'Ccj;rRm as ~~ . to. ·n; .. pli ·:l Là·) lcg-il 11,a ,~o f:' .l\; .. ~r no diz- no·.
no.s~s a•.C.U·açõcs. niio tenh(1 j nul" q11., f,u::u11 o lr .b. lho 1,1•opwa-

1fas - o ora<lor diz por •i, o ?-c.reàit:i que todo . 
nc~l.e pauto p~do :cr interprete ele lodos Oi i'Cll' ~la ' r11t:i ,1~0 foi •1u · o poo ln·:tzilefro ci•)
colleg'" da nnnorm - não ha da 110•,;\ !)arte :i 1\ ;·lai•ou ')lt-' nã:., quet.fa G;L1 hi? O o!'.:d•Jr nii'.o 
~enor preveução · ontru. uiu talento lilo d1·.- é a\)Ologi ;t • <lo;. g:r uu( ·, ·x<:r..:itc~ ; ' " ' "lb 
tin,.·to, contra um IJrazilciro tão nobre e tiio 1 mu;1 forç • t»' rma11ent , NtJtlll um' n~cc.,-s idade 
elevado. Nó ' não tewos pr:ller ria ccnsu1•a . A •

1 

doloro~'.\, .~omo um rn :l qur• n:fo l•Ú<fo s' r sup-
c:imara h:i. de r econhecer que nos e:~ . .;ro.lo primiclo "em protluz r m l 111a.~or . · . 
acompanb~r O-< no<<o' colleg:i; 1la m:uori:i. Jl!)S Collo :i.do< 11·1 n~,~· ·~~ ' •l-l 1 ic d: con~crv:1r unn 
lot:vo~cs lll~ Clll:a.n\es q1.1e tçcem á a<lminis- 1 fo ·ç:1 .1rtn .1<.b , qual o m:•io mdhor de org:1-
tntçíro. 1 niz,1 l-:1 ? . 
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. Qu.~reis vós, lil~ene' tão d'.<l!ncto< e tão ' zendo do thesouro um:ot propriedade sua. de que 
illu<tr:<do··, voll,u· e1qu ·li" e ·l ·l,.e. e 1.~:1da-< hu- dis;,õe a sel1 bel-prazer. 
rn•in·", elll qu: '-' p.:cxiio pai t'''" -r-.1. a 1rnic1i Ne'ltas p~la.•1·0.s n:lo ha senão cens·~ta ao 
nprm: que u:t•1gllt o' :tgent•) ._;em. qu ·o l -.~do homem pohtico.. não chega ao individuo, que 
c:d:dao el":t" hot·.•v; mort:1< ~ny.,~l-.clo por 11m.1 p_:m>. o oc·ado1• e sagr;i.do e de <J_Ue não tem mo
turlu, qu·~ nem c:ir:1ct ·r oftb1al L1nh:. sempre; two para suspeitar. 
om qw-' ás Y-·7.''·' o r·c1·uêo, er.1 pra~ur <lu, nlio Polr.s :.i.ccusaçiles, porém, que foram feitas 
naquell:1s.cn.madB qu · pel 1 '<Uct degrn.d '.çiio pel? noorc del_)utado por Sant~ Catharina e re. 
or.1m do--t!n;d·ts '' º'"' e;col 1 <le d?o<ruo1• •h'''- pet1das por outros illustres membros da minoria 
çã.o cham ·eh ex•'reito, ma> entn o opel' l'io que \ornaram ·parte no deba.te, viU: que o minis2 
bone,to, o cnlLv i.lor paurl't'r·.010, ma; bbo- tt·o <la gnerra foi ar:uido, entre outros de um. 
rio;o; cm que i> v i . , cheg <va n pa.\:àoM facto qtie constitue uma. das maio1·~s ír~egula
escandalo 1b atir-tr·<C t\O excr ,êto uw 1u r'do rid:i.d6s: o contrato que foi com o seu offidal 
d.~h::mdo '\ mulher prcxün:1 a. ·d •1· à luz de gabinete para a consolidação da le"'islação 
votnndo-~e n nmt1 orph:mdade precoce o fructo militar. " 
do um· lcgitinn un .ãó. Affirmou o illustre deputado quQ os auxiliares 

Quereis yoltar a esses tP.mpJs, a este sys- que.~ lei deu ao miuisterio da guerra tinham 
terna~ Não é possível. sido contrarios a esse contrato. O ministro ac-

Depois, senhores, <leveis leruh1·ar-vo3, de que cusado vei11 armado de todos os documentos e 
o pa.iz uão pó<le ter um exercito em pii de paz. fallou em tom que parecia ter desvanecido 
tfo nuinero~o,ciue se possa constituil-o em JlC de qualr1uet• suspeita de procedimento irregular, 
gu,'rl'a, sem ter atraz de si uma 1·escrva; e que parl!éia tel' fo.lminado a acc11sa.ção; mas, li
cs~"' reserva. aquella previdente lei creou-a; e quid •das M oonto.s, o. accusação era -vordadeim 
e11ta. re;orva ha de faltar-nos em ci1·curnstancias, em todas as suas minudencias; o ccmtrato tinha 
dol01·05cts tal•:e~. sido feito contra as informD.ções da secretaria, 

O nobre ex-ministro du guerra não se li. e, o que ci lll:Üs grave, contra uma disposição 
mitou a crear umri 1.libliothe~ '• tirando das expres~<J. do regulamento, Ao al'chivo milit<J.r 
differente.; verbas do orçamento a qu:i.ntia pre- foi co1n:nettida a tarefa de consolidar a legis-
cisa para a O>labelecer. O nobre ex:·ministro laç.:fo. miiitar. . 
dt• gucrr« legislou em mri~eri'1 muito mais O nob~ 'ex-ministro da guerra fez a apologia 
impor~antc. Foi i escola do füo Grande e creou docirntratante. Niio se tinha posto ·m duvida a 
um cui·so de :wtilhm·ia ; foi A escala militar do r.apacidade profi>sional de>se official; a secr ~
Rio de Janl.' iro e supp1·i111iu disciplinas no tari i lembrou quQ h <via uma Cii<posição legal 
curso de infantm•ia,que silu exigidas peh mesm:i quo comm~ttia oss·; s. ·rv1ço ao archivo militar, 
no.turez:t do sei·viço. que o official e levádo a ma' di,se a S. E::c-e acoto do poder exe~utivo, 
prestar. podia revogar. 

Nós pedim? -lbe a lei, em que se fundon Eis '' defe•a que o nobre ex-m'.ni•tro da 
pura semelhante arbitrio; :;, t·:::s:. c•llou-se '' guerra teve, não dirá. a coragem, mas a eom
atirou-11os com a pech"- de ob>curanti -ta-, de plM.cn·:in. de d:i.r ·perante os seus legitimas 
nlio qtiercrmo< :> difusilo dei' lmes. juize '• o~ repre•entantes do paiz. 

Pede :i. cam:i1'" para reco1•dar o que ha de En :icto do poder e:i:.e··utívo, mas um. neto 
(l~ accôrdo, <lo falta de c.oherencie. entre o• com raracter geral, CJ.l10 obrigava não só o go- -
hmuous, quo governam hoje e o< que gover- verno como todo o ··ida.dão, que só poiiia ser 
nnram houtem. revog,\do por ado d'J nature'a igual, e não por 

Querem fazer <lo b:t··h:u·el cm direito tnôlho um ~implc5 contrato que a.pen:i.~ prende "-quelle 
de pasteleiro, que sorn~ p:<r .• L11do. De\·0 s'1.ber c1ue ·om o governo contratou, e o Dobre ex-mi
hi~torio. natural, chimic,1, physicn.; o~ mini<t1·0 ni•tro · ouclu'u di~endo, o qlte ó m·lis aprecia.
d:i guen:i quer que º' ofiiciae < do e-.crcito, vel; 4. llào estipulei preço, tleix·!i-o a meu suc
lJ. uc pela propria natureza de 'lUllS funcçües cessor l>. 
derem te!.' uma noção Ihai< desenvoh•iM destas E~ a primeir:t Yez que se contrata um eer
disciplina~, deixem de estudai.a por ser cousa viço sem ex:ime do preço. Deixou-se que o 
inutil e d ispens<J.vel. contr:1tc1nte fizesse o trJ.balh.o e foose pedir ao 

Uma opposição que faz proposito de estabofo- succe<~or do minbtro 11 remuner.1ç.iiodesse tr,1-
cer normas futuris. que possn.m cohibi!'os ahu- balho . _ 
sos de seus p:·oprios homens, quando chamados A pa~t·i d~ guerra teve 11;111audtta fortur.~ de 
no g-overno,. como poderá. conse"•ar-se .calada se: nlt1mamente. preenchida por tre~ varoe~, 
diante destas usllrp~çõ:'e flag:-antcs e ale auda- CUJO' nom~s .º paiz ha. de record•u _sempre em
ciosas das pre1·og-ati'>'as do parlamento~ qu·into e:s:1st:ro lmp~noe a. su·~ hi-toria;tres 

Povo nenhum se póde rnnsidorar livre, qual- g_ra.nde:i patr10W.<,cu10 c!'-racter o o~ado: n"tttl pre-
quer que seja o noa1e que se que1ra da1· ao sou ci~a enC<\r~cer para excitar a adm1i-açao_: O Du
governo, si não tem certeza <lo que a des- que de CaxllP, Ma~quez do Herv:J.l e o V iscon~e 
peza publica é justamen~e aquella que foi au- de Pelot~s, que a1~da. se conserva entre nos. 
torizada, que o dinheiro só lhe sahe da algibeira O Duque de Cax10.~, no~c ycrant0 o qual, 
em ,-irto.de <le lei votclda por seus reprasen- como m:1ranh~us~. t~m o dtr,lto <!,~ cu•rnr-se 
tautes. rr'S".leito'.O polo• beneficias qu) [ll"stou' à sua 

O 13razil, nm p:i.iz livre e de grai1de repre- provinci-1, foz d1 facto um routr to_ fOtn _o 
senbçilo, di ~-º g-overno quantias ce:tas e ve;bas offi ·fal de. qu-1 se tr .. üa p•r.t a contrnn·•~ao 
determinadas. que o governo apph:a, :ibr1ndo d~st.1 ser~1ç~, contr:lto, em qu,~ "~tabeleccu 
croditos supplementares e extraordmarios, fa- nao um direito mas um dever, · porque o con-
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tr:i.ta.nte er:i obrig1do a. ~onsolid.ir :i legitima \ Recorda alguns factos qu') mostram quanto o 
m:i.tern,. qu•~. se observa entre nós foi fatal em época 

Po•teriorm nte veiu o M11rqu~z do Horval, muito recente de uma iüstorh muito eonhecida. 
e<t:t glori L do p tiz qu J refulgiu d! uml in 1- No t mpo de Luiz XV um ma.r:cha.l_ de 
neir:t tão b<3lla nos campos do P;iraguay, e França, o mar •cl.ml d·! Bolle Isle, invarbu a 
eiqJediu regulamento confiando esse •erviço Alhmanha, p~netrou no coração da Bohemia1 

a uma. repartição publica. Por e•te simples saqu·ou Pra!?"a e tomou-a. Este homem tinha 
facto o official ficou cxoner:ido desse dever, apen3 • 27. 000 soldados ; o inimigo cercou-o 
0 é "prim~ir.< vez que se vê trocar a p9.hvrJ. d ·ntro da eidade tomada. A Franç.~ int ira eh?· 
« fica. obrig.1 do ,. p~l, palavra « t ·m o oireito ». ra.va. 9. p':rd1 de seus soldado' p irque p11.re~1a 

Não >ão tão acres e tão infundad1s as qu d· impos'>ivel que pud~;;sem · romper o sitio e 
;x:u da opposi~li:o; ti.;;:; por b ts •s a b1s · m ii.< voltar ao paiz. 
solid.t que podiam ter - « a con;~ituiçao ~o . yoltou, porem, ã. Fra.n~a d•frs:a.ndo na cidade 
Imperio, o b~m do E; ta.do, a economia do~ d1- s1ti 'da 4.000 homens. 
J!lheiros publicos.» Portara.m-;e, porém, elhs com tal heroi •mo 

.Accueações destas encontram o governo in- qu· quando Mceberama intimação d r nd·•r-•e 
sensivel ; nlio aceita uma emenda, e dâ.-se. o é. discrip~ão, declararam: ha. grandes pilhas de 
caso nunca ~-isto de quii os con;erva.dore,; re- mataria; inflammav'i' na ·id ide e e-;tamos re
repre;entante~ da autoridade, velho< habi- ' olvides :i. morr'r debaixo dB suas ruína;, mas 
tua.dos ao arbitrio, constantemente accusado> de não nos entregamos. 
perdularfos.;apre•.entam-'le aos liberaes~ajoven O inimigo.pasmo .de tanto he.roi •mo,capitulou 
geração do hber:ilrsmo para confrll.termsar no ~m vez de fazer c·1p1tuhr, obr1gou-<e :.t r ·con
fim de se poder conseguir ª· esseucia do ml.lon- duzir e;;ses 4.000 hom ·ns sãos e •alvo> â Frnnçl.lo, 
dato de deputado, para; que o povo cançado de e á ~na CU'<ta. 
boas palavras o tão avido de obras, possa obter Não sob este regimen militar. mas jâ. •ob. as 
os elfeitos &.·rejeição des<a abr[j, que ó obra do azas da liberdlltle,o me,mo espirito de cor agem, 
arbítrio, 3.-condemnaç~lo das desp~za.s que niío dCl :ib_:iegação, de patriotismo manteve-se no 
foram votadas pelo parlamento. .. · . e:t~rc1to francez. Napoleão nos seus primeiros 

Desejaria o orador limita:-se a estas. du~s tempos do segundo: imperio teve occa.sião de 
queixas, pol'que não póde dar a a11toridade de experimentar a~ vantag-ens deste syste.m.a ho
accus!l.çiio âs. suas palavras, mas nliím destes neslo, na guerra da Crimeâ. 
factos que silo gravíssimo> ha. outros, porqua o Na Collina Verde o inimigo offerecia ro~is
lllinisterio da guerra em cerco· periodo da tencia ia vench-el; a~ primeirag fileiras cahiam 
no :sa historia não tem-se recommendado pelo diúmadas debaixo de um chuveiro d~ balas. 
interesse que a sua organização impõe· espe· Uni command:i.nto, La Tour d'Auvergne. di se, 
cialmen.te a.o ministro respectivo. a 'eus soldados : « vamos mo·rar alli e vereis 
·O Brazil não póde a pirar à posição de.uma como morre quem tom cem-mil libras de renda.> 

potencia milit n'.; tem,porêm,o dever de conser• Perderam-se estas tradições do segundo rei
var.uma for~ org~niz:uh de modo que possa nado. A este regimen de honra, dei ci,-ismo, 
impor o •eu direiLo··G não a sua vontade a v1ú- de lealdade para com a patria, aquelle principe 
nho5 que tmtarem. ctesconhac ·!-o. · infeliz subst,tuiu o~ mexericos das ante·~las 
Ent~nd > o or1dor que uma forç:i. pequenn. e dahi ha anRos o exercito francez,o mais nume

ma.s bem.disciplinada., força mil'tar que tenha roso e melhor, sob as orJens à~ Ba.zaine, rtm
por unbo movei a hoara. e a. glor a, produz me- dia-•e e cobria-se de vergonha nas fortalezas 
lhore'J 1·eirnlt,.do~. garante ~om m 1i; certeza a de Metz. 
integridade do imperio e a pa.z publica do que Seria porquo hourns ·a falta.do a esses ~ol
numeroso exercito de>acreditado pelo espirita dado5 a coragem quo receberam de ~cu~ maio
de ganan~ia, .~em a. prati~a da di•ciplina. e.por- re< e que Ei um car:tcteristico de sua raça~ 
tanto, ~em cohesão nenhum:i-; .q n _ao <'a.mpo de Não; faltou-l~e o esp~rito milital' ~ ao ~eu 
b;tta.]ha leva ~ • a.·tos da d1ss1paçaa e do rnte• general, a axpu.•ação •uprema da trlons. 
ress.e, para. u.m Jogar em que se ex ge a cora- Si o governo continuar cow este systema de 
geme a abnegação ma.is nobre de que il.m ho- fazer com que o soldado bra:i:ileiro não tenha 
mem póde d~r exemplo. outra axpiraçio senão augmentar o·~ldo, ac-

No antigo regim'n era :i nobreza de raça cumular ordenados, e'.':'.~rcer commissões, IJóde 
que os r~i• ch.,mav~ para confiar•lhe. o com• o orado!" annunciar, sem ser propheta., nem a 
mando de seus ex ··r;itos. i-;so ter nxp·iração, nunca ter-se-à e:i:ercito, 

Não quer fazer apologia. de um regimen que elle terá perdido tudo que existe porque o 
começava por ex~luil-o si tive,·se tido .a.fortuna homem só vende a vida. pela honra e pela. 
de 11asc~r no •eu tempo, mas .a verdade é que gloria. · · · · 
os ex ·rc1tos commandarlos por pes~oae de, ta or- Basta ler a lista. das accnmulaçães que há no 
dem davam no campo da batalha exemplos dG exercito. 
abnegaçito·e de gloria, que ainda ·hoje sorpre- As· funcções mais hecterogeriea~ de 11.ccu-
hendQm e i!'rrancam brados a quem os le. mula ção no mesmo individuo ; ·o j a.iz enca.rre-

. No Brazil ~ nos governos livres ara ne,essa- g~do de julgal' os feitos militares na ultima 
r10: que o empenho.que aec~stuma dizer que ó o in ta.ncia, ó por via de regra um funccionario 
qi:mtoyoder. do Esta.d.o, mas qu~ é? primciro. encarregado de Berviços importantes e penosos 
na~ de pa.tentes como se da um.rant:i.r s um que lhe tiram todo o tempo. 
a.m~go, que não infiltro O.· Jesmora!iza~o nas . Estirá. o p·iiz reduzido a impotmcia de a~har 
fileiras que devem ser &a mll.is puras dG pa.iz. pessoal sufficiente pua todRS estas funcçõe11 ! 
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O dil•ecto1· d,, r,sylo. c1t10 ni'ío p~de ~:i1·1pr ~ 'me import~ com essas nomeações, porque, 
cargo _sem ,;r:inde P"l'I"(º p:tr:l a l;1stitu1çiio e r1uando .ciu1zer, quando preci~ar de!les, eu os 
ao mc~mo te._mp~ l:!1H~ da nscoh miht:ir, font:~ ch:i.mare1 0 elles p~rderão eseGs empregos.» 
de.~t: outro mstituto; emfün tem t res, 11u ttro Pede liç~11ça;a S. Ex. para dizer que estares-. 
ou cinco empregos. p(.)sta não e~ que se d-·viit esperar do governo. 

Pensava o Ol'-~dor !iu~ um. dos ?autos Ou v. prohibii;ão feita \'Ol' diifürentes aviso~ 
po!os _qu:1es os pc1 rt1<los libcr.1cs la d·~ f>u1·op't do governo aos emprega.dos militares ele acumu
prrn~1p.1lmente lu tavam contt mtemcnte el'a larem foncç<:íes civis é necessaria ou não ô é 
conti·a as accumuhç:Jes. Elfas são por vh de conveniente ou não é. Si é conveniente S Ex. 
~·egrJ. pi•e,ju~iciaos, .c~n_trari:im um prillcipio h(I. do importar-se aeinpre, é o seu d;ve;; ai 
rn1p~rt";1t.issrn102. a !l.1v1s.i.o do tr.1b lho. não ó conveniente, S. E:t. deve revogar essM 

O rnd.1v1cluo uao po_rlo. desempenhar de mmlo ordens, cle1·e tol'n'll-as iguaes pan todos. 
C\)nveniente e nnt IJOSO ao Estll.do, profissões No 1faranh.5o era capellão do 5° batalhão de 
d1ífeMn tes ; os bomeus quê accumubm grandes fuzileiros o coneg-o Fonseca ; o nao conhece o 
sonima de conhecimentos são raros, o teinpo e orador sacerdote de vida mãis pura, mais intel
pouco e quanto mais se applica a intellígc111;iu, 1igentc, mais dedicado e.o seu ministerio. 
:tum certo_ r;1mo de conhe~imentos roafa se O Sr. padre Fonseca foi a concur110 pa.l"ll. o 
abrg-a, m:us o s1~rl'iço se torn~ perfeito; e ó a p1·ovin1ento da cadeirn. de philooophia do lyccu 
divisão do tmlJ·1lho qu~ na industriei regula de S. Luiz e deu prova.s ta.es que foi irnme-
principalmente o seu progresso. dia tamente nomeado professor dessa cadeira. 

E' conveniente conceder a roformn a offieiaes Apparecou ll'> provincia, não dir-.i. uma 
ji l'elhos que nlLo podem serdr com aquelle quesl:l!o religiosa, porque em um povo ien&ato 
zelo e actividadG co:11 que em out1·0 tempo ser- estas questõei> não a.pp~recem, mas lllll de11ejo 
vil'am. porque as forças os de>ampararam. de contrariai· o clel'O e o. seu bispo; e enti!o 

O nobr 'rnini<tro foi tambem censurado por lemb1·aram que o padre Fonseca não est11va 
dfatl'ahit• officiae> de suas fileiras para commis- placilado, que o governo nii:o lhe tinha dado 
sões estraordinai•it\s que pod ·m e devem s~t licença. O presidente da provincia levou hnme
clc>empenhndas por officiaes niio arrogimen- diatamente o facto ao conhecimento do go
tados. verno, e foi de prompto a resposta: «Não 

Snppunha o ol'ador nessa simplicidade ele que pócle acumular; o padre opte. » 
sempre es!.i dando tc.~tomunho •1ue o 1iob~e m5- Como era de ruiperar, o padre Fon.seca deixou 
nistro da guerra não havia de coma tter esta j o cargo ele capellão e optou pela c:i.ileka de· 
falta. Moço, de talento, de uma probid~de rG- philoiOphia., 
conhecida e ~roclamada pol' todo•, de<ejoso de Entretanto na província do Pis.uhy, como o 
deixai· de si um nome que: fo, ,e depoi> uma nobre ministro sabe, ha medicos militares que 
ti·adição gloriosa niio sóparaS. Ex.. como p:wa são professores no Lyceu; e quando estes 
a .~ua hru·oica provincia, por todos os motirns factos sã.o lembrados, S. Ex. diz; « Não me 
ac1·cdituva quo aqucllc< fac t1H ccnourados não importo com isto: quando quizer, elles hão de 
ÍO'sem pr:.ticado< pE<lonobrn ministm;mas S. Ex.- vir para o serviço». 
pmticou-os. Não sü nomeou pn.ra set1> ajndantes Ora, é disto que se quella. o arador. Porque 
oflici:i.es que não o d,,\'inm <er, como nomeou não ha. de bnçar-s ·a igualdade por todo o Iill
officiaes p!lra ajnda.nlc8 d'cmlcns ti•) pMside11Les perio? Si todas as carreiras estão fechadas aos 
de provincia. mi li t:.res, por que não se hão de fochar p11.ra 

l~m um batalli.lto a presença tlo commandantc todo''! 
{.• inclispenswol, ,~01nn ti indispansn,·cl a. prc- Lamenta o orador que, à coragem guerreira, 
senç:i. do in;ijor-fl~cr-1, do$ oomma.nf\:1.ntes de qu~ :i.inda é uma qualidade tão coro.mum ne bra
eom[iauhi:i o a LÓ dos alferos, pois qua eslcs otfi- zilciro, n:!o a~ompanhe na mesma. pro~rção a 
cinos dtm.lm cst:u· cm contini::ado, em frequente coragem rivica, que lhe> vai falle··endo : os 
~ont \ to com ns força.s que comm'1.ndarem. C"-l'acleres mas firmes, os homens de virtudes 
conhe ·e1'-lhcs :t índole, fis·alizar a instru '<;"ia, mais provadas, são do ordinario de uma docili
o m'tncjo 1las armas; o estado de con>ervaçào da.de fr:i.quis~ima, que enve!'gonha, diante do 
dclhs; emfim,e um serviço effe~tivo, diario, de empenho e do patrona.to. 
minuto a minuto, ele que niio convé1n dis- Pr,cisa. ainda d,~morar-se n~~ta qu'stão da 
trahil-os. distrilmição de sr.1·viço. Qu·~1· l ·r á camara. o 

Porque unl \)~e>idente de provinc~a ha de ter que àa a 1·eapo.ito da di~tri~uiçii.o d() co~po de 
:i. \'cleidade de só querel' ter por a.p~d~nfa d · saud~ ~do ~cirpo ~CCl"1as~1co do 0~·rc1to. _A 
ordens o offichl tal, e o nolll'e mimstro da ca.mat•a vera corno n~st• ps.iz o •"rnço pubhco 
·•uerro.. que tem diante di.i si um futuro tfio e cou <li. em qu~ m~no~ s' p · nsa : o f!lnccio
brgo e c1uc lia de ser brilh:i.ntissimo,niio ha de na l'io qu1r an\AS dA tudo o seu propr10 oom
dizer -lhe-não-, que cí a p 1lavra que melhor modo e o sqrv1ço para. :i.s horas vaga<, entrc
:<ssenta. nos labios de um luinistro, principal· tanto o governo sancc1ona., apprO\~, tolera. e 
mente o da guerra, que não está preso ás con- acoroçóa. s~m1lhant\ sy-rema., q1rn e a nagaçl<I 
vcniencias de partido e que não pódc levar a de todos os systemas. . _ 
jloliti~.'l. ;\té as filei~o.s do ~3:erci~o '? O <J.11'. lhe Tem o orador mappas Ol'gamzados. n~ com. 
custa isto~ aquel!a P'~rfeição com que sah'? or~mzar os 

O nub~e miaistro da g-uerra, respondendo no •cus mappas o nobr~ d 'putado P"~lo R10 d-1 Ja
se=do á M~-u'a~ão ,1ue lhe faziam de consentir neiro, qu~ é incont~s.tavelm nte .um parla
que officiaes do exGr.·ito exe~cessam na.s pro- mentar qu~ ho!lra. o paiz e honra.ria qualquer 
vincias cargos incompativeis, disse : «Pouco . parlam1nto do mundo, -

\' . I.-31 
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O mapp:i ('i;!.o-<t}'nmlo) tro.l~ d~ di~tribuição ze>•e :ir.reditar 110 adrnr.mrio mais frJ.co desta. 
do eor~o •'Cc!es1:ist1co do e)(crcito. ~iln : 1çfü1 lhe l\iri:t : «V · Ex. tem diante de si 

O R io Gr 1 mle do Snl tom 12 corpos e u 111;\ um 1 u1e,;o de gloria• :\ ~olhei-, m:i.s p:1r:i Liso é 
~1hilo b tt:ilhito dt engenheiro>. Pois tc 1u~penas preciso fo~har o;; ouvidos ao empenho e tel' 
seis c:ipollães. di 1nle de si e ><C U de\·er . l> 

A cõrtc tem seis corpos e 11ru1. :J.l:t do 1nt:tlhilo Goyaz tom um corpo e um esquadrão, e tem 
d~ engenheiros ; por consequencia tem ex:icta- dous p idres; eatà cm ordem. 
mente mct:lded:\ força do Rio GrJ.nde; poi• tem O Ce:1rá tem um corpo e nm capallão, tam~ 
i1 c~pelliies. hem est:i co11íorme: 

Podi•1. e:s:plic:1r-se por ees:i reg.1li:i. que ten1 O lllaun:<o tem um corpo e não tem nenhum 
a c.'\pit·il do lmperio de ch:imar :l si o que h : de capell:'lo. 
bom; e como natur 1lmonte s.1bi·1-se que os 11 Confo'sa o Ol' :tdor, perante a. camara. não ser 
capellM& er.1111 os modelos, o nobre ministro da do • melhore;; filho,; da igreja. a su ·• fé va~cilla 
guorr o. quiz re1rnil-os aqui. ;í-; vezes, e faz publica :·oufi.s:;ão do peza.r ttue 

A f1lt:1 do p·•dres não auto:·i7.l esta de>igual- tem em nüo poder scr\'ll-a com aquelle zelo 
d'.lde nll.distribuição do co:•po eccle·;i.-i<t ico, por- o.po;tollco que infü\mm la pala1·r:i do seu nobre 
que, qua.osquer que sej:lm as nos·m,, opiniües re- ::t.mig-o dcput:ido pelo Rio de Janeiro, ma~ p1 0-
ligics:1s, é p;oeciso que fique sah·o este prin- te>tti co1It:·a cst:i. e.:ecpção bnç 1d.1 pelo governo · 
cipio: si se arr:1ne ir da c:ibe~s do po1·0 e do :\. su • provinci:\ . Os rnaranhense são tão bons 
sold:1do o sentimento rcl ig-i.1so; si não se tr;>t-11· b r.: ?.i leiro~, tão bon• catb.olicos como quem o 
de pór no vacuo que elle deix:1 , um:i. cous t 11ue fó r melho1, e não pôde con;entir que o governo 
pmon scn·i7 de freio contr.\ as paixões rnins. uem ao menos füç.t o favor de d tr um capcllão 
prepar:i.r-sc-ha :i anJrchi:t, não se ter:i no exer- uo unico b1it tlh:'lo q t1c l:i. existe. Decbra :10 
cito o olemenio d'l ocdem. nobre mini,t1·0 que n.quelle corpo :i5 vezes tem 
Mat~ Grosso: quatro c:l-pel11ies e seis corpos. >i<lo tão pe<'ima.rnente command"do, seu< de

Esta distribuição é mais :.ggr:\\'nn te. porque a wro' tem »ido tC11tto.s vezes e>quccidos, que se 
força não està rcunida em um lo;rar sô.cst.-i. por tem tomado, não in>trumento de ordem, mas 
via de regra dispersa em grandes ae~tac:unontos, ile perigo. 
e não ha meio de lev:n· :iquelles que se conse r- Ch:un • s11a cspeci:1l '•ttGn~-ão pir:i isto. E si o 
vam fieis á. crença de seus p:1is e que juraraiu nob:·e-mi11istro 1l 1 guerra tolerM~e queum ho
manter a religii\o que receberam. nem o s:i.crn- mcm compbla1uent · a lh ·io a nobr · profi~>ão das 
meo.to da. c~trem~-mtcção. :irm:i.-;.pu•l •sse ciu ·ra • ••n;inar o P 1dre No~so ao 

.A Bahia tem dous corpos e um:i. companhi:1 e vig ll0 io lhe cliri:1 qu·~ umn d.1< m ·did1s mais in
qua.tro c:i.pellães, pois :i.pro:dm:i.ndo-sc dases- di p"n;:iy ·i• e u?·ge1lt'!i par .1 mor.tlisat' o ~.:-;r
trellas de primeira gr:mdeza. tudo melhora. o:i:.er .,,.,:a.< conli nna < r'moçõ~~ das praçai de 

A Bahia. a provinci(l que gô\"Crna o Im:>erí~ . un- p ira outro~ corp&s . i'i'ão d :ir S. E:t. que 
quejà ti:,·e a fortuna de cont.'\r u m ininis t,.río o ~ol<l , olo curaizJ , contraia r.~hções nes-;es 
que er:i um:i verdadeira commissiío b:1ilian:1-, lo:;ar•' ' · de mo<l i ri11 ·: s • tom'! d~poi ; n~cos<a
tem quatro capallães ! ri•> •' l11JH'··~ or m ·did:is rigo1·osas par:i. chamai-o 

Pernambuco , e dian te deste nome pede Ycnia :to cumprim nln do "'-''l 'hv-->r. 
para descnnç~.r um 1nuco. Filho do norto, O P:u·:inti., t·•m um curpo 1, um l'.:ip~llão. Está 
tendo uma pre~ilecçiío ·es;iccia1 por n•1uella <'1 ' ro ljll'~ a. t ·rra 110 nobr 1 ministro da agricul 
provinci:i. onde p:wisou os melhores :innos u<\ turn nüo pod i:l snr •!S<p1 ,.-.id:1. 
vida.ve todos os :>nnos se 1·e~:i lcar n- distribui- Aprov ila :i o ·c:lSião par:• l 'lmbr:i.r ao nobl'& 
~.ão dos f.worcs do governo ü.q11clla h~mic."1 l<:r- a1i ni~tro d · •·sL~ang- ·iro;; 'lu J ~i S. Ex nlio ti
ra ondt o p:uriotismo nacional ó mais :inti.!<o do v •ss · :>. ror~un:-. d· <~ n tr~r -nnqu-,U· i torrãosinho 
que a. p;opri:\ independench. on<le o heroísmo o nd · mor 1 su'\ nobr.; familiD., omlo r cc ·b~u a 
milit:i.r subiu de modo qnc f-ii '"'rancai' <lo rlor '"ª prim,,ir.1 in , tru c~iIQ ~ rr>Y ·!ou os t·1l ·ntos 
minio d1 uma potencia a primcirn do seu tompr> d'' gu ' t 'Dl d:1do trnta.s provas, <JUfl nito con
llqnell:i parte do lmperio, que :ünd:l portenr.e à sinln qu·, o nobr e mi ni<tro da agricultura ci
unidade a ccrnmunh:h b:razileira. d:idão r -alm~nt~ muito notav•)l -· digno de toda. 

Poi• bexn, Pernambn"o não foi e'iqne cido ; :t ""11 •r:i.ção m •rcça mai; conceito do ministerio 
tem oilo padre•, em uma. guarnição de úou.s d" qu~ S. EÃ. 
C01'pe ' Q uma companhia. $.Paulo tem duas comp:lnhias e 11m capcllão. 

O Pari tem doug ,,apellãei p:ira um lntalh:io Ab!,l'ô:ts tem uma companhia e um capellão. 
e uma ah.. O Amazona> ºzoro de ~apelliío p ira Sabem os paisttno> que uma companhia é a. 
a me>ma guarni çfüi. E o got"erno pare_, , que sexta ou oi::i.1·a p:i.rto de um bo.tulhão, ma.s 
tem su~piito.s sobr<'l o ~entimento catholico toJo o mundo sabe que Alagóas é a patl'iu. do 
daquell \ pro1·inr,fa.. Qu·rndo se di>cutiu na C.'\ · iniciador da ~ituaçiio l iberal e o ouro é o que 
mu.ra o orça.monto do minºsterio do imn°rio foi ouro ,•ale. 
dito que o nobre min~stro do impei·to ntio O Espírito Santo não tem nenhum. O Piauhy 
achou onde supp~imir scuão no oeminario do tarnbcm não. Confes'!a o orador que teve horror 
Ama.zonas . <fos te :\tt011tado, porque o Pii111hy que tem 
~ pelo seu fado o nobre min;q tro da. guo.rr:i constituido u:u:i. eitcepçi>o no regim.en interno 

d; 1::s:a. O> 1·orpos alli d ;<ta~ado~ sem cnp 1- t:lo imperio, que teve a singulari!!:iilllll fortuna 
la.o. _ de apresentai' em duas frogueT.ias pn.uperrimas 

Nao pó(le o _ora.dor ~era presumpçl'ío ~e c.-ipt:ir 1 m:i.ior numero de eleitores do. que na. capital, 
a ~enevo_lo~c::i, o ainda mano;; a amrnade do ' que te•n a. ·nonra. de ~er a patr1a de um varão, 
nobre nun1stro d-, !;ucr ra . mas se S . E x. qui-1 cujos ruerítos lhe ll'.lm dado todas :i.s gl'andesas, 
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que tovc a fortuna de l)Cdilho.r o nobre nú
nistro da guena, niio tein capell<io qt1e leve :.:. 
palavrn de paz aos seus soldado.;. 
T~mbem Sa tlta Catru\!'ina não tem nin "uom. 

Isto está. e~plicado. O nol>re deputad':i por 
Santa Catharma travou guert'a civil 1:oru o mtü 
nobl'e ministt·o da justiça e não 6 po•sivel quo 
a;i.uell~ g"Gnto tenha c1uak1uer -vantagem nesta 
s1tuaçao. · 

A Parahyba tem um pai-a uma c:imp:inhia. 
O orador estranhou esta p1·eferen0ia dada a 
Parahyba e até hoje não pMo achar a mião; 
mas como tem a fortuna de manter rela~.1io corn 
o noh1·e deputado pelo Coará pede-lho 'l"ª tome 
o compromis;o de revelar e~te segredo. á 
camara. 

O Rio Grande do No1·te tem um c:ipellão. 
E' devido 11.aLuralmente as fervoro;a.~ crenças 
do seu digno roprcsBntanto ne,t;, cu.,;a. 

Sergipe te1n um p:i.ra uma cau1panhi:l. E'cl;i,r:i 
:110.zão. Todo o mundo s:i.be a itupm·tancia que 
tem uas fileil'as da maioL"ia do nolJt•e deputado 
o Sr. Prado Pimentel. 

:Minas Geraes tem um ; mas tamb ·m tem 
uma só comp~.nhia. O 11olJ1·0 1uinisLt·o da guerra 
com o seu espirita sagaz e prudr"nte ja sal>, 
que o ministerio em Minas esta lo.t"gam.onte 
compensado. 

Pertenco a Minas o nobr.~ presidente do con
selho, per te nca a Minas o nolJ~e ministro <la 
guerr~. Pc•rt~ncem-lb.~, portanto, a bois" a a. 
espada, 

Exagerar o seu amor dn. palrfo. er<t desp.ertar 
os ciumes niío na• filoii·as dos conscr1•nclor ·s, 
ma~ nas fileiras da m:tioria qno todos o; cli:ts 
está dando provas di• sua adltesão ao go\•ei·no e 
que ainda hoje est:i.ndo <1'torrnin,tdD o oncet•t•a
meuto do. discussão do orçc.mento elo ruinistol'io 
dos negocios estrangeiros, o nolJre Ze,ide,· não 
pôde realizar o seu dese.;o, porque a mo.iori:i 
dcsappo.recau r.ntes de tempo. 
Es;a~ inform:•çõe~ 1ninucio,as provo.m qne 

na distribuiç:Ko do corpo ecle,h•~tico do c::>:crcito. 
o governo n~o attende unicamente tis <·onyo: 
niencias do serviço, ma; ás torumodídados dos 
funccionarios. 

Desculparia ao goYerno si tt•atas3e d • onti·a 
ordem de fun :.-.cio na.rios ; m:i.s o p~drc não tem 
patria, quanto mais ae.re e dura lhe fór " e:-:í~
tencia mais direito ellc tem :i. Yencração e ao 
respeito. 

No corpo de sande do e:.:e1·cito nota-se o mes
mo estado tristissimo. 

Os medicas não são distribuidos segundo o 
numero do praço.s, e o affectivo elos cnrpos ; · 
mas conforme :i.s vantage ns e os comlllodos íb.s 
cidades que clles pt"efer()u1. 

Não acredito. o orador que o nobre ministro tb 
guerr~. ji tenh:i. ~ido tempo suflicicntc p:tra 
conhecdr os nogocios ela sua repartição. 

E' muito natural 11ue t1mjoverr com o~ blenL"S 
a aptidões <lo actual ministro da guort•:t rrccisc ' 
do um certo tempo de tirocinio p:1ra podct• lut
bituar-se a ess:i. uo.-a profis3''º a <1ue 1.;1lvci nfto 
foi ch:i.mado pela sua }lrop1·h• vocuçfia ; mas 
por esta obediencia partidaria" que todos 'l'I Jo
vem sujeitai'. Acredit1 que S. Ex. es~ . dei
xando não levar-se, porque o nobre mimstro 
tem a precisa energia para não se deiur 

levm·; ma> ~eduúr por inforniações '{Ue não 
~,., Vel'<l"-cleira;, cu mo pro1'ar.i. Acredita q u.e 
S. Es:. n:io lê o ""lrnanak militar para i88Z :í. 
n~<J lhe f,,. disto lllll crime, porque S. E:t. eotá 
tão atal'ofatlo c1 Ltc uno pôde ter tempo para to
das as leitut·as que o seu c:i.rgo exige. 

O Rio Gr:i.r1de do Sul tern t2 cot•pos .~ umll. 
tela tl.o b:c<alhãu d!! engenheiros e 29 m.edicos. 
,\. Córte Lm seis ba~.lh~es ,. mna ala do ele en"Cl
nheiros, i>to é, metade da gú.:irnição do füo 
Gl'andc, e tem 44 medi''º'· 

O Sr .. AFI'O:>so l'E:;x.1. (ministro da yiierra.) : 
-V. Ex. ~evo attGndcr a que n:i. córto h:i. os 
gtandes hoepitaes. 

O Sn. Go)rnS DE CAsrno o\Jrnrva r1uc o n()bre 
nüní:;Lro nilo tem prccic;ão do recon·er " e,;es 
meio [Hu·a ju<tilL:i.r acto.< que não são seu' e 
que só o ~e1•fü:i "e coni;entli· na 5ua conti
uuar;ão. A raziio dadot por S. Ex. ó contrapro
ducente. 

Nos ho:;pitac~ dou> medico ; fazem mai3 ser
viço do (JUC o.1u.ttro ott cinco. l\fas 44 medico>, 
moços folizes, que emquanto os pro1·inci:rno~ 
apanh:i.a1 o quenLc .<OI do nol'to, que o s-ovcrno 
rnio lhes póde ti1·ai·, qno emquanto se expõem o~. 
nol"ti;t:b ''· e pidemia> que o gO\'Ol.'!lO não qui~ 
e;tudm· e :i.inda meno• debellw, o;se< me:líe,03 
folize < p:is;eialll n:i.; calçad <>do Rio de Jansiro, 
gozim o tl1e:i.lt'O lyrico, ouvem :i. Borghi-:.\famo 
a o T,1.magno e Ot1trns nobb ilicl:i.da; art·isti~:n; 
estão nas delicia.~ de Ci;pu'1, pois siío dclici:is, 
·~ompar.ula; com a; pt·ivaçííe;1 q uo se o;o ifL·e no 
rigoro;o clima do Goyaz, elo Piauhy, e ::i.indo. 
mo.<mo no do j\fararlhão. E>tos 'ão o> 44 felilo: 
tlo <:Orpo modi.,~o , Po'''luc º' folize., do imperio 
~eria dilficil c.ontal-oc; ; o seu numr:iro é multe: 
maior. 

;llo.to Gro-so tem seis c;orpo·< e eiuco medico ;; 
a mesmo. for I"' q no a córte, e cin ·o medicas 
:iperus; lllrt$ re 1 lmonte a v:dr. eui ?.fato Grns'o 
1iüo podo sel' nem a tol'çu p 'rte do que à no Rio 
do Ja110 iro. 

l'ornatuiiuco tem dous corpos e uma. compa
nhi:J. e seis medico>. 

Na Bahia, o nobre ministt•o d(t guerra qui~ 
mostt·ar qae ern senhor(l, do ministorio. A 
Bahia. telll dou.s eo~·po.> e Ullia comp,tnhb, o 
llle;mo que Perno.11\buco; pois tom 15 ina
clicos ! 

O Pará, com um coi·po e uma ala. de bata
lhão, tem q u:i.tro medico:;. 

O Amazona<, que tem um corpo e Ulll't nfa, 
tem. sai< medicas. E' facil o.o nobre ministro 
des ·ohrit• a mzão disto ; o oraclor não a da para 
11:Io desmentir os <'ontin11aclo1o1 exemplos do ín
n·euuil1ad_e O innO;'.enei:l <_ilte LCllt 1nani1estn.J.o 
~a. ··nmara. ; n1as ~ •. ·.x. p~dc c oaiprchr:ndcr ~ 
razão ,1\st1J. 

Goy:1:t.. 1nt•;t lJlH l'«Jll:t\lt·üo e l\lll <'ot•prr. tem 
uu1 n11· tl ic~n. i·onforuw o uJt1uoiri!t t_lo iSSL E. 
ro,~Í\'Cl <[U · te•th:I h:w:<lo ~tlgnlll:\ :tltor.t\fo.; 
11w. :tr!.!umoul:l c-.onlL"~\. o ;;o'' ·t~no 1

1-0u1 o propr1u 
goYCt'llU, e Jll'l'.t~uto niLJ púJ·1 ~or cunte,t:tdu fa
~i !iueatc. 

O Ce:ir:t tem tm1 conio 11 trcs mcdicos. Or:i, 
urn do., vi•óe-p1·e-iJ· ·nte~ <b cttm:i.n é cearen~c, 
o Cêa1·á tem direito a c;la> l:i1•guc~M. Alem 
disso a uaado o nuuw1·0 ainda fosse maior, 
estava justificado, ·pa1•qn~ aquella p1·o;·iuci•t 
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pttssou por um cat:i.dy>mo do que ainda 11ão ' introduzido:\ de;ord~m ~m um t':>1uo 2m1ior
e>tã complctameute 1·0't"bcl 'cida, e cm ncce>- t:mte do ~er•·iço miliLar, a .1lim··nt.,~ã.o du >Ol
gario que se achasse alli iu:i.ior numero de dado, com prejuizo não só do propr:o tl1~;onro 
medico,. n ·tcion:il, como com \'ant:1gcm m1n.fosb1 do 

O l\farJ.nhão tem um corpo e tre5 modicas. pl'oprio sQt·dço, qtH •'m wy, d' tora11·-•e mais 
Não est:L contente com isso, como lhe o\>ser- su'"'' augmentou, duplicou, triph··ou. 

V:lr:im em um :1.parte, porque felizmente h:i.bita Di~' ,r,1m e>ses illnstr;is <!cpnt:<do< qu> a 
uma capit11.l onde h:l. numerosos medicas e muito dc~poz:1 com a aLimcntnç1ío d •s pr-•ç.•oi ti nh't 
distinctos. O nobre ministro d,1 guerra pode augm~nt~ndo muito, e nolJr: min'strn •h 
mand:1r vir lHra o. cô1•t" esses medicas do gu 'rra corit' .tou. d z·!ndo qtu ti11ha havido 
ilLtranhão. eeonomi~. e o nobre OJC-mini;;t1•0 <l c gu~rr:t 

O Parauá, que tem ta.mbem Ulll corpo, tem disse lll .i< que ''~"' l'·'•form·t nii:o su simplificou 
tres medicos. S. Paulo tem quatro medic·is par:1 o ,;erviço lb e -criptur ção com man;fc,;h van
duas comp'.'mhias ! As Abgô:1s, tem to.mbe111 bgem elo ·xe1•cito, '~omo 1• •alizon econombs e 
quatro medicas pm•a um~ companhi;i sú. O mclhot'Otl a nlim ~ 11t1~.;"ío<la> pr:1<;·1s. O Ot'.L<lor 
Espirito-Santo, que não teve nenhum padt'iJ, pc,lc licen~ , p:u•.t a flit•1m1r a ::; . Ex. ·q tt1! 11:1d;1 
tem tres mcr!icos pa!':L uma coml'~nhia; :t Pa- r!i lo é vcrdailo. Qu:tc "JllCL' 11uc s"j:1m ª' püxõe~ 
rohyba, o mesnto, o o Pi:mhy, igutLlmcntc. O [>:u·ti<la•ia~ quo divnhm a e 1mar.1. ""º c;·Ô 
Rio Grnnde do Norte, tem um medico para uma hav ·r no p;iiz nm lm1r.Jcil'o qnc r<'!l'"""') ao 
complnhfa; Sergipe, quatro pam uma com· Du11u' d• C.J.1xüs nm p~rfeito conlncim ·nto do 
panhia., e Santa Cüh:i.rin:i , tres medicas p;t ra <erviço milit:u·; como não h•i tiio pouco nin
outra companhi •· Acredita. o ora dor que é gu ;m qu • uegne ao br:i.vo g~iural Owrio nem 
ainda a quest:l.o do nobre deputado por San~:< ao :llu<tr•i Vi;eon•le d ' Pelotas o m~~mo per· 
Catharin.t com o nobre ministro d" justiça. Por f•ito conh~dmeato d' '"" mat~ria. 
ultimo em Minas ha um:i. comp;rnhia e um Pois nem o Duque de Cn.xias, nem o gcneml 
:medice. Osorio, de sa.udosa memoria, nem o seu succes-

0 nobre ministro da guerra na. sua qualidade so1·, o S1-. Visconde de Pelolas, alteraram o 
de ininciro deu nisto uiua prov:i. da seasatez, systcma csta.bl.llêcido dos con.solhos cconomicos 
~ue tfldos .lho reconhe~em; nn:o 9. ui~ q uo h~u- dos corpos. 
VC8~~ q~c1xas cont~a a sun provrncw... . Si esses conselhos rnlo tivessem pratluúdo os 

Ni10 e s? ii .sal~b_:1dade,por quo se pode cxph- fins desejados. si " :i.!imenlu.çi:ír> do solda.do por 
cu· essa d1str1hu1ç<_l-o_,mas,por ~atrU; caus<i-. Tem esse systctna tivo;se sido s ... c,.ificada. si o the
notad.~ Cl.?-e a medicina. e a. sc1encm pred1locta souro fosse one:a<io com dcspezas supet·iot·es ás 
d_os mrne1ros; t:od:>.s a.s vezes que o orador tem neccssarfas, n«o é crível que o. Du11ue de Ca
t~do a honra de f~zo~ parte ~a cama:a. t~m xus. o general Osorio e o Visconde de Pelotas 
t~do por collegas mu~.e1ros m1utos medlcos dls- deixasse1n de p~·~anchét' os111. hcuna. 
tmctos;e quando ouvio um :i.pal.'tc do nobre depu
ta.do, o ~r. Felic~o ?os S:i.ntos, dizendo q~c os 
h11.char01s em dn•eitu eram tantos que jt~ an
dava.m feitos porteiros e aru~nuenses de ·~ecre
tar~s, si •~o fos~c o muito respeito 'lllO lhi> 
tl'ibuta, diL·ia que niio et'a sô a st1a cb~so 'lnc 
jà eEttl. transliord11ndo; ha Lambl.lm mc,licos cu1-
pregados em secretarias, m~uejamlo a llOnna, e 
ás vezesses com aqn1;lla lctr!\ <JUC distinguia. 
os medicos !tntigos, e qLie oram ra1•os os boti
c~rios que a po'1iam compreheuder. 

Assim, em relação a samfo e ou1 rela<;iio ~u 
pasto e>piritual do exerito, o governo torn síclo, 
não de uma inepcia e incttria, mas de um;i, in
di!i'e.rença. que não deve continuar. O nobre 
m1mstro da guerra. tem um la~ go horizon to 
diante de si; qucir:o., e e•te sou q11c1·cr sei·ú o 
fiat <JUe h:i._ de l var a ordem e a Llis!!iplina ~o 
exercito; si o niio fizer, elle estar:i irremr~dia
velmente perdido. ~11: h(, nada mais p~rigoso do 
<JUC plo.n tar na nln111. de um funccionario a con
vicção de que o empenho vale mais do c1uc o 
mcrito, q1·e não ha. precisao de fazer s~cl'ificios 
pelo •erviço publico pa1·a se obter o acccsso. O 
g:evc1·no lucra em ucalJur com esta crença pc
r!gosa ; lucra em dewon-ltrar ac. exercito que 
d1a11te do geverno do paiz, o unico titulo :10~ 
m~lhoramcnto~ o ao giiW.rdão é o merito e o 
brio com que i>c prc;t<ir o scr~iço ao Estado. 

. 0He~s illu~tre• amigos que fall:1ram n·~t.t 
dtscu~sao qu~1x·ira.nt-sc de que ~lgmu~s rc~fot·
ll1'.IS <bcrct~a.,, por uw do-; ox~m.i11istros rh 
guePra, p:i.i,an0, (J.'t pr6sonto_;situ<iqiio, Unham 

Veio um 11linist1·0 ela gu ·rr;1 togado, porc1u.) 
11.r ~str~ p'.liz pro.·ura-.; · muit:l-1 y ·z.e ~ ·-·-asa.ri não 
ob •h1Hc a igu 1l1la<l · (lo sexo, a ly<'" com a 
c;p:1cl<i e 111!,;pit1h com'' logn, veio ttul min "slro 
to3:i.do tl z ·r 'ili' o ~y-te1111 não r)1•,t born 1iorq110 
iin;iu1iha a u cc-;<i la.d· th uun g-lom'r~'çiio 
do lin·o ', imp•mha u11u r·~eript:1raçiio inulil e 
<lislrahia º" otlicia 'o, convcit n<lo-o; cm a1<ta
rn1 •ns ·~; o ~ol<l:tdo p 1·di·t .. o lh~<ou1·0 uind~i 
mai<. D •11-<~ 00111 n 1"fo:·m:\ C:>:::1ct:1m,mt• o ron
L·.u·io; houv' aug·m nto d' üsct·iptur :ção, ele,. 
f' ·rrl:cio dü ' clinh •i.ro · puljlko-, o >acrificio d:, 
afon •nta~ão do sold 'do. Prova.d. r·~rh uma 
d •,;ta; propo>içõe<, ma; ante 1 <1e outra provJ. 
p~d~ a•:anmra <iuc all ·nd·1. Noton-<o no orça
m ·uto Yig nte quantia pam a ~tapa d} 
1:3.500 pt•açM ,, o •))(0rcito o;t:i dc.;fo.l
ca<lo em mais de 2.000 pra~.as, porque, 
segundo o rolalorio do Gx-rninistro da guorra. 
tinha em fileira H.000 o tanta$ p1·aças. Si se 
ti1·essc <lado economia neste ramo de serviço, 
'' Ct\mara e o .~01·cr110 dedo m esperar uma enor
me sr;bra uesta vorba, porr1uo não é peguc119. a 
4ue p-0dcri"- •'e•ultat· d~ economia no. alimen
tação de 2.000 e tanta.s pt'tl.ça~. 

A etup"' co1J10 erct, <letorniin•tdo o seu empre
!J"•J pelos anti;;os c<1n.sellws econoulicos, scr\·ia 
não só µ:i.r.i. :i alí111e11~Lção l?ropriamenle diL:i. 
do sold~dr>. como par"' objcctos Mcessarios :ia 
colclircs tr•srcfoi~õcs, e até da quart,a esp~r.ie, 
Uio chistoeamentc dcscripta polo nobre dcpn
t~do pelo Rio. ~o Janeiro. 
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El'a destinadn :\ objecto> do wúnha e <le 
nw.o;a e outra~ deseezas, pura as quaes o governo 
não dava ver[),, especial. 

O novo 'YSLem(t elo roinist1·0 togada do~tino 1 

a etHpa unica.1ucnte á all111outaç.ã.o, sysLemn. 
que n;io ê tão economico como o ou 1.ro, porque a 
compra de todos esses objoctos de cosinh:t e de 
mesl\ pa>sott a sahir do thooouro. 

Tem o oradot· ULua tal>ella destns etapas, que 
prova o ciccsso cl.e desp•iza. 

Si o bat:l.lhão não tiver um commandante ze
loso, impcrtincutemcute zeloso, p:u>:i •1t1c e>ses 
o\Jje~tos lüllh<lln uma cluraç>Lo supe1·ior C1 detc1·
mrnarla n:t tabelln. o snlcbclo fic;i.l'll som clles, 
e como sera feito o sel'\·i<;o t1u co mid.c cli<Lria '! 

Nilo <i Yot·d Hlo qnc ot" p:i. tonh:i. >id1> 1•ed1iúda 
como affi.1·mou o noiJrn miuist1·0 <l:1 g-ue1•1• 1 em 
bo:i fó, pOr<iUC si bl fa to .se Livcs <c chido, o 
ocado1· ~e leva utaria para ac••U'ltl' o n~lJ1· mi
ni~tro da gu ·rrn pol' incoherencio. pt·ejudi :bl 
nos cofre, publi~o;;. 

O novo 'Y"toiua, qnc n:'io purle ser lobrigatfo 
pelos J?l'Ülleii·o.> gener:ws do no'"o ex ·1· ito, · 
que o no\J1•e ei~ministro Logado teve a fortuna 
üo doscolJr:~ em um c;i.rnpo tilo l'O,pig-.i<lo .. amo 
o daadmini>tt•ai;ão militar, <leix.011 de i'Ct' appli
t"ado ern out1·0.~ ·orpo~ quo se porl~r11 dizer pre
p:ira•lot•c chs fileiras do r~ xcr.·i to, po1·q1w 
1w~lc< vigorn aíucl;i, o velho sy.-Lcm:l. Eu :lC• 
c11sal-o-ia de in ·ohe1·ente si ho11vo,,c vanb• 
gem, m;i.~ a vc1•dnde 6 que a etap:i o.ugmen ~ou. 

Não p<ide o or,.dor ol.Jtor dados a respeito ''"" 
co1·pos estaciono.dos nas di ... et·sas pro;·inci,is t:u 
imperio. A pessoa ciue teve a bond(ldc do in
cumbi:--se cb \'ollccção des&is da do , achatt fü
cilidndc até co~t.o ponto; clercpentc lhe tt·anca
l'ain i1S porb:s. 

Faz, ent1·obnto, o scli protc<to; e si o go
VCl'llO pur u1ua pc1·tin~1é'i" que nfo turu expli
caç.fio qnizcL" 11 w.nt,~r nr·tos. de ~olt :1ntocos ..... 01\ 
n:1o pôde dci:c;:::1.1· pc1·m~n1cc:cr no ~y.~l01u.a p1·0va
damente l)l'(ljttdiciaL _ 

E' 1-Jlt\'arc! a solid n·ie~fado do ~·o\rcruo e 1·11 
;;. ~dmini~l1·,1c;'10 pas~acla. J'Ol'<111c u g-ovc1·no ,,,.. 
sucredc 11iio devo ost 1 r a fazei· auto de fo rios 
:idos de ~~t\ antocosso1·. Entre os ~·overno$ <lc•o 
h::y,,i· sJlichri~d~<lc. h:wmonia de vist.;ts, t11ai:; 
no hem. Desde •iue' o :teto d:i :i.clministmç:1o 6 
nrn.n. do«lo <1n·· ollo mo1·úccjust:i. Gs~.-~1·n .~on
sur~L o g-o,~c1·no dc1~ .... 1~!}ueg·(l.l-o. '"1e\pe i·oncgi'lr a. 
ohr~, s~ja •1ucrn fUr seu 3U lo1·. • . 

E' por i slo que o m•ador te1'Ll lov;i.ntado 
contrs o>tn s11eco,slio de g·cnLc vü·D., mnio 
perigosa do quo :i. que ostal>clcco o no_~so di
reito. O' que result(l. ~O gc1\ro estaca d1:1nte do 
rêspeito 'lue lhe mm•ece o sog-rn; o filho ost1·c
mece di:i.nto d:i. oh1·" p:i.rtern;1., douiin:ulo pelo 
:sentimc1Ho que :i natmcza lhe i1npuc. E' pol' 
i~to (1ne o 01•,1.Ior n:io :t .. cil:.t css.1 tlrn1wi:t <1ue s~ 
levant;i. com o HO!UO do <h·nn<ti,1 do t:ilcmto. 
"\nno talcnl.Q, m:i~ o L:1le n:·,) hourndo. o l.aloutu 
qna ~o itupüo ptlb pt1,iani;:i. do rnc1·0 ·i•ncnto 
pl'opl'io o <1uo se faz p•·eza1· pobs a-pira~õcs <to 
patriotismo. 

Fa7. ju.<;tiça pleno. :io iaobl'e cx-minist1·0 d:.i. 
guerra, <1ue outra fora n su:i. ~onductc< si não 
tivesse re,,cbi<lo o espolio de uma. pesso.. ~uo 
lhe ó tão ca:·a, G ncr!ldita 11ue teria repel!1do 
esse ~y.;tem~i . 

A etapa é "ºpara a alimentação, quando an
tigan1entc servia tumhem para a compra. de 
uten ilio •. 

Por con,equcncia, como o nobre mini,tro 
confe' a, que é o dobro e 'ustenta, que e>te 
~y ;tema e Ulais economico ~ 

O re;peito que tem o or:1dor ao nobre mi
ni•tro chegou a e -te exce< o, e pede a S. Ex. 
que aceite sem intenção d~ lhe pedir retribui-
~.ão. . 

Tem por habito antigo nii.o !or di~cur>o q uc 
ou viu, poi' leu o elo noure mini tro. 

Pro'"' o 01·ador oom uma l:tl.Jclla que lê ã 
cainat", que a~ eta pn. fo1·am elevad .. s em mui
ta: pl'oi•inci,1~ e em out1·as duplic1d1s. Em al
gumn;; n etapa marcado. é d!l qua.si 1$ por 
praça. · 

Dia1üe de> te' d ido< reflfrto. o nobre mlni~
t1·0; aquellc> alg 1 rismo< representatu unica
menoo a comida do soldado, que pelo •Y~te
ma do, con clhos ocouomicos, in .. luinm lam
bem erviços complexo"<, Gra alimenução, ba
teri(l. àc con>inha. o proprio fogão, a tabo:t em 
<J.UC comiam, º' banco; em que se a;senta
VMll, o~ p1·atos e t ..Ihcre~ de que ~e ser
viam. 

E' pr ·ci~o attende1•-s() si o ~ystema melhorou 
't nlimentaç.ão do soldo.do. 

Por mai; defoi uosn. qu • ~osse cst:1 inno".a
ção do., con•r,lhos <!0 forneanuento~ era p1·ec1Ho 
o pail. 'upportal-a, <i de fado a alimentação 

. do ;olclado ti\' •ss·~ s'.do melhorada, po1•qu •, real
ment , exig-iL- dr! um pobr' sold ido todo o sor
v 'ço c1nc a sua pr 1fi<-1ío o obrig.t, e regate:tr 
vintnu; com a u• «limenta~ão não eri soment"' 
um • m~~el'i:i. mas uma rueldade. Mns não se 
melhorou. Era d· 1828 a lei qun c~tabelecfo. 
a ahncnt~ç1ío dM praça~ ; r, não com esta~ 
,;ublivisües de al'mento, aproximnndo-as da 
vi,ta do.; horn •ns rico> que,qua~i sempre odos_oB, 
andam a cog: br com da'! alem do necessar10 ; 
o ,;olclado cetmi:i. {i farta. porquc.de•0 ngo.ue-se o 
nobt• min',tro. qmilquf31• que ~eja o syst<>i;ia 
c<l 1bcl .. rirlo m"' lei' para o rcg"..men cconom1co 
<lo' oorpo" ha d · dar p·»~imo~ ou bon• r~·ulta
clo' conformeº' comman<lantes. 

Em f ,Itti do hem ens do meu p:1r lido, e q uan• 
do e tcs c:irgos de nlta administração aram con
foidos a llluslre' de;conhecidos teve o 01·ador a 
hom·;i. dG p1·e •idi1• um:i. provind:t. O estado do 
hblhão que t:L existi 1 Cl'a ciGss1mo, o solda.do 
anela\'(\ ele ordinario l'Oto, mal calc;.ado e os 
1·epetidos pediolo~ que tinha de de .:irranxar 
1n-:1ç is, o fizera.m suspeitar que tambem e~am 
mortos :i fome. 

Infor111ou-so da Yordad e e a sua informaçíi'.o 
ileu-me este prín,ipio : todo. a vez que um cor
po se iudi ciplina, h't improbidade na. sua 
·dminíst1';1ção. Mudou-se o ~omman::lo, o com-

111 • ndanlc foi outt·o: dahi n pou os mezes e<w 
b t;•lhii.O que c1·, a imagem _da ~esorde1n e ~ 
misc1•i:t e1·:1 mn co1•po que 10sp1rava respeito 
e ,. ordem publico. de ;c<>nç 1 va _plenamente nas 
su ·s arma~. () milit:\'l" que foi no~e~do com· 
m nd:i.nte CI':\ uiu ho111en1 de ~em,, tmh:1. a.mor 
a, sua profü<ii'.o. O ~old, .do nao e um sunple5 
compan. beiro tr n <1to~10 qllc qe ~e pede de 
um di~ prmi r.J outro, e o 00mpanhe1ro da 'rida. 
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inteira e mais ainda, o comp:i.nheil"o da morte 
no campo d:i. oat ilha. 

!\fa~ pelo novo sy~tcma s~ melhorou a alimen
taç«O do sold.ido '/ 

o cons~lho e formado p~lo comm:cnd:rnte do 
corpo, pelo inspector da th~souraria e por outN 
membro. 

Chama-se a. concurrencfa, mas ning_u·.,m pliiti~ 
ser admittido á concurr 'll.~ia sem d·~positar um:i 
quantia qu • n1to é muito P '1J:uen:t, eo~forme o 
no.mero d· praças que se tem d, suppr1r. . _ 

Acamara ~ab' qu' nem 1010; e<tão hab1h
tados para. fazer cl!.ução de dinhíero; de ~orte 
que aquelles que podiam concorrei', tem de se 
entend ' r entre si, de a1•redar a concurraneia de 
todo, ficando um só que ~e aprc>ent~ e re:,ebe o 
contrato pelo preço que impô' ao governo. 

Pema o nobro ministro que a aliwentaçii.o do 
soldado íiCD. garalltisa por e>t ~ proc~s;e ~iio 
lo!lgo e despcndio>o para os contrata!lt ., ? 
Engana-se. Quera tem alguma e~p~ri 'ncia. 
de administração entre nós ;;abe que en rgia e 
cuid!Ldos não são precisos para resistir à fraude, 
comb at 1-a todos os dias. 

Os genero~ apresentados como amostra são de 
facto arrecadado,, mas o; quQ são recebidos e 
distribnidos ao soldado nem sempre são da me;
ma qu!'.lida<le qu' aquelles, que foram offere
cido< e aceitos. 

Em runa provincia, cujo nome cala, a com
panhia dm menore> da marinha era provida 
11bundantemente segundo o sy toma e<tabele
cido naquella repa.rtição. Os generos apre cen
tac!os como aruo tra !!ram de superior qualidade; 
mas o orador levado por esta opinião q uasi 
geral de que não é mui.to deshonroso lograr o 
govsrno, iiorque em abono da Yerd~de o go
verno logra muitas vezes, começou a ter sus
peita.s de que aquolles negocios ni'io corria1u 
bem, porque teve por ei::pcrienda este outro 
criterio d:i. administração e ó que o adoninis
trador deve desconfiar daquillo de que todo o 
mundo diz bem. 

Teve a r-ur:osi1bdc de indagai· por si me cmo. 
Realmente a.s cousa~ e•tavam prepara.d:Ls de 
modo que era. qua.si imposivel um.~ sorpre~:i., por 
que havia n:t :i.rreoadaçiio, por ei. .. mplo, a me
lho1• ,..arne, i•to é, do.quella que vem para a 
m 0 sa dos illu:;tres represen~ntes d.- bl"iosa 
provinda do Rio Grand0; o feijão seria e<co
lhido p los uobrec;representan.tes de Minas, 
tão ap ·ixon1dos deat:.t alimentação; mis a v r
dade era qaCJ o; pobres m •nore-< \'iam e>ta< 
espe 0 ies de alimento por um oculo e de fa to 
en hiam-se com carne de ínforior qualidade e 
feijão já. estrag1do p 0 lo bicho. 

:Maa não ha•ia medico ? pergunta o nol>re 
deputado pelo Ceara. Havia ; mas a camara 
comprehende bem que es5e medico não ba de 
ir todos os dias G::ta1ninar os alimentos; elle 
faz a inspêcção gernl dos mantimentos quando 
foram recebidos, e os mantimentos eram bons ; 
depois a fraude. que é engenhosa e que se 
insinúa. com uma subtileza, que é 2reciso cem 
olhos para desco bril-a, faz o resto. 

Disea que o governo tambem logra. E' uma 
proposição a.rri~a, que pede e::i:plicação. 

· Dâ testemunho da honradez, d"- escrupulosa 

honradez, com que o governo brazileiro trata 
de corresponder aos seus comprovincia.nos. 

!\Ias é infolizn1·nte verdade <iuo ell é pot1 ·o 
zeloso em pre1•. ·nfr falta•, que couvinha fo.;.,em 
prevenid1s. 

H:i, po1· exemp1o, delegados do gowrno nas 
proviu ·ices que d1amau1 con·:urrentes p:ira um 
s ·niço, de-.-i.duneut~ autorizado; p·•fo respe
ctivo ministro. Abre-;e a con ·.ur1·~uci<t, atfect:i.
~e os ·rviço meuia12t~ um contr.1to, que e ;tipula 
os pi:.1zos d~ p:ig~mento e d,1 ent1•eg~ do obj o.cto 
cotitr:it:ulo. O i? trticlllar, procura >nr fid à sua 
pal t Vl":i , ftz a obra encomm·mdad:i. d ·ntro do 
prllzo, · · n t1·ega-a, é ac •it't para ser j ulg uia bJ m. 
füit i, na fórm:i. do contra to ; t! o pr sid8nte da 
provincia d )clara que niio pa.;a p~t· n~o ter v ·r
b:i,~ solicita,1b vez.;s mez,;s intoiro;.do go,· 'rno 
celltr.1f que O autorizo a p:lg':tl' O que d )V' [ 

E$te desg-ra.çado systema centrali;ador, este 
deploravel syst~ma, que ataca por um lado a 
pl'opriedade e por outro delo.pida os dinheir·JS 
publicas, porque os particulares, jà e~pet·i
mentados, calculam com um preço não real, 
isto ó, que possa. compensar o trab;i.lho e deixar 
um lucro razoa.vel, mo.s com o juro accumnla.do 
da demora. do pagamento ; este deplot·avel 
systenia tem chegado ao poato que ninguern, 
ninguem mais quer contratar com o S"OVerno, 
todos fogem di~so, porque dizem : «não pa.ga. 
e contra elle não ha acção, nem meios. » 

Pro .idindo a. ma provincia, teve o orador ne
ceosida :lo de forn() or ã $ecretarfo. uw. objecto, 
\l t •\'O a dolorosa honra de ouvir a um nego
ci:mte que :fiava-lhe tudo, mas ao governo n;\da. 
Rcpclliu cheio do indignaç,io a olform e disse 
que, si tíve ;;e a fraqueza de sei:- t•epre>entante 
de um governo calotoiro, proferia a Ueu; que 
o ma~a ;se logo, e ·não poderia nceitP.r Utll 

faror que era lllll:l. humilb."ç;lo. 
Comprou o obj ecto co1n o seu dinheiro : va

ieu Ul!'.i < do que o E -lado ; e ·olicitou d ut·ante 
lar!?'O< din< a indemnização <le;sa de,;peza, uão 
por~quo e ;<a quantia o pude <se ompobrecer, 
m(I.> par:i. pode<"-.,e lei>alizll.r a e •cripturaçio. 

E<•ci ~y-<t ·m:l ccntr ili8ador cheg:i ao :1b8ur
do, que não •oria ct·e ido •Í não 'e pudci•se pro
\":1r inc..intinenti: \'iíO remcttido< pclr:t provin
ci·•' e provinci ts m iritimH, de l 1rgo commer
cio com º'~str c\ng ·iro, m :di<nm·~nto• d ' cele
br i ph·trm1ci 1 centr.il, porque. '' noss" adw.i
ni ,tr ição é fürtil em gr,,\ndeg nomes-lnten
dcncia d 1 gucrr 1, pharmaci.1 cen~r 11, etc.-; 
são remcttido; para est'.is provincía• cúxQes d! 
medic tmento-: t:lo mll acondicioncido,; qu · lti 
eh gnu complel tmente inutilis:i<lo•, de sorte 
ques~ p 1gi P'lo duplo o qu) ntpropria terr•t 
se podü compr 1r á industrit prirad:i., alen
t:tndo-se um pouco o comme~cio, qlle es ta fal-
1 cendo á f;i.ltJ. de activid ide. 

Ch,,gon :i. c"ntraliz.1 çilo ao ponto da m:i.:idar
'º para o ho<p:tal d• P.•rn.tmbu::o a>sucar do 
Rio d · Jan ·il-o, qu:Lndo não ha no irap ~ri('} pro
vincia alguma que produz:i. a•suc 1r igual no 
d ' Pemambuco.A c~utra.lizaç.ão t~m ch~gado ao 
ridículo ! 

Teve o oradol" o infortnnio d~ smt1nt.ar uma 
luta com um inínistro da gu •rra, cujo noml) 
cal!~ porque não õ precizo para autorizar o 
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facto, para a •ub>lituição d~ um muar, do ser
viço da di•tribuição d~ agoa p·>lo .; corpo>. 

D ~darn qu'l o'"' muM tinha pre,;tado por 
longos ::rnno> Sllrviços ao e;tado, ,;0m nune.a 
:r -1C l:i.1~r melhoramento de von "Unenlo. Pois 
foi uma lula p~ra obt Jr 150$. a.1im d1 substi
tuil-o ! 

Crê que <nt1 systema por honra da admini'l
tração, do bom sen~o do governo, não deve 
conunuar. Quando não fo>sem a t •cavoi' por 
ontro lado e.;ta.; in;ti tuiçõe; centr 1li2ador11S, 
qu»nrlo .se tr.1t:1 d · se1·viço; prop1·famente ad
minÍ$U'ativo;, no no;;-;:i p .1íz hlvi 1 um·1 cir·~um
stancia que as condemn 1v.t, que d ·vi" reí ril
ns: ó ;t extensiio enorme do no~•o territorio, é 
eose g1·ande de;erto, é a difficuld ide da~ comfüu
nic •ções. 

Gast01m-r;e mezes em pedir providencias, e o 
governo estâ tão al1ref.1do depequen is cous.1s, 
que par.1 se rnud1r a f '<·hadur 1 da part i de um 
:ir ;cn .1 d~ guerr . ~ e pre~i<o um :1vi;o do minis
t ro. 

No Maranhão não se consegue coac, rtar o 
candeeiro de um pharol, porque ha ordem do 
ministro da marinl1a para mandi'1-os para o R.io 
de Janeiro afüa de serem concertados; e tem-se 
dado um facto escanda.los'.1 : do rresrno cii.i:do, 
que os conduz par11. o norte, os trazer para o 
sul, porque H chegam quebrados de novo! 

Emftm, a capitania d<> porto da província re
clamou; pedindo charninôs p11ra o pharol do 
Sant'Ann:., a <:h:i.ve do porto do Maranhão, por 
que não lhe man l~vam ch.-minás. o phnrol, que 
e acc·\so com oleo de coha, ficava com os vidros 
enfumaçados, e d:i.hi <U 'cedorom, um por um, 
dous na.11.fra,t<ios seguidos, porque o pharol não 
podia alcançar a luz. c11m que os inaritimos 
contavam, segundo os edita.e • da mes!lla ca
pitania. 

Qu ' r •m continuar n~st~ caminho? E' possivel 
qu~ os bl" .. zihiros, q11 • d:•~l!jam formar u ma só 
familia, continuem d •itados ·~ruam leito fb P ro
custo, OU melhor, envolvidos lim Urna C:!llllisa d ~ 
for~.a. ond , todos os movim0 ntos são impossí
veis, ond · n~m siqu ·r encontra o orador um 
écho sympathico na. maiorfa quo o ouv~. 

O SR. MoREll\A DE BARRO• : - Não apoiado 
todos querem a d~scentralisaçii:o. (Ha outros 
apartes.) 

O SR. GoMES DE CASTRO : - Os nobins de
putados lhe recordam gu~ a centralis:i.ção não é 
syet~ma dell ·s . mas isLo a u m homem que tem 
dito tantas vez' s que está. traçando normas para 
o S}U propr io partido, pa ra. os s "us proprios 
<:ompMt heiros. 

Neste ponto é t11.lvez l!Uis radical do que o 
nobre deputado : entende que com a. d ivisão 
admini5trD-tiva do . irnperio, como ella se acha 
na. cons~ituição e no a')t~ 8"3.dicjon:i.l, não se pôde 
fu.zer cousa que a.pprovelle. 

ridad~ e de ri~ueza ; e se deixe ao governo 
central aciuillo qu • ê propriament~ político, 
po~qu:, d·1sta part~ come~am as diescnçóes com 
os nobr~s d 1iutadoa ; 6 pr~ciso r eunir em um 
f )ixe tudo qu.ànto é attribuiçio politica. Quer o 
orador presidentes nomeados ~lo governo 
c -.ntral, rcsponsave1s perante elle pola bõa oa 
m:i. a.?-ministrs.ção que fize rem na )?I"Ovincia; 
suppr1mt<la por uma vez das :tSi<?mbleae provín
cia ·s a ingeren•.i~ indebii& oue tem sobre a. 
poli ti~a, coi:n sa.·:riti··io manifesto doa inter ·eses 
'?couoruicos e admínis~r.i.ti;·os das r espe"tivM 
cir : ·umsc~rip<;õ~s. 

1'.fus, emfi.m, tudo isto eslà íóra do terreno da 
discussão, e, portanto, volta a elle. · 

Não se recorda que resposta deu o nobre mi
nistro da guerra. a uma accusação que lhe foi 
le>antada. de ter mandado admittir à matricula. 
das escolas um gr~nde numero de a.lnmnos, 
depois de en cerrado o pr:i.zo pela lei. 

Quer privar o nobre ministro desta liberdade 
de abuso, que não lhe póde fic:i.r bom, embora. 
Lenha os es:.emplos autorizados dos seus :i.nte
cessores. 

s". E '.(. mandou ndrnittir à matricula alêm do 
nume~o legal ; e qual é a defeza 1 E' para irem. 
entrando n3.S vagas que se derem.. 

M lS não e dr. boa administraçã o que o chefe 
de um serviço calccile com v:1gas, que hã.o de 
revellar por via do regra mà. applieação do 
alumno. 

O nobre ministro di. g11erra deve suppol' que 
n 1quelle esta.bela ~imento de edu~ação, o estudo 
é sério, " disciplina. sever1mente m intida, e, 
portanto, não póde calcular com um grande 
numero de ya.g is, salvo si n.pp.1recesse uma 
epidemb com que o nobre ministro nio deve 
contar. 

Nesta ma taria de ensino S. E s:.. f1rã um 
gr.tnde serviço si for bastantemente energico 
·umprimlo a lei. S. Ex. deve preferir pna a 
matricub segundo o numero d:is e:t~mea e não 
segundo as recommend :ções do candid1J.to,e não 
d3·.-e admittii.• ningn.~m depois de espirado o 
prazo. 

E' necess~rio tratai· o>tas cou;;a.s seriamente. 

Redigiu o or:i.dor uma rm ~nda ao orçamento 
d 1 guerr:i que cr ê e;itâ no caso de aor admiuida, 
porque nii<> aurmenta despeza. 

N:i. verba-obra$-pede, imitando o nobre 
e1'emplo do nobre deput ido pelo Rio Grande do 
Sul, que .se applicasse :i qu]ntü pre~isa para 
os rep troa do quar tel milit 1r de Ca:i:fo.s, em 
su ~ província , qu J est:í. precisando de obra ur-
gente. . 

!llão se atre•·en n mncar a quantia porque 
tem muita conftanç:i. no nobre ministro da 
"Uer).'3. a respeito de dinheiros publicas . 
" Tem toda. a. confiança. em S. Ex. sobre dinhei
ros publicos, e por isso deixa. de marcar a qua.n
th : mas pediria. ao nobre min i$tro da. guerra. 
que,si tivesse de condemnar esta. e menda se lem· 

A divisão do imp·~rio em provincias, Õ o 
g>rm~ n da. futura divisão da f 1milio, brazil ·ira ; 
está. ahi o p•rigo, a idóa da. divisão do irnperio. 

O go\•erno pr:wid nt·} d •ve ir pt"~pa.raudo 
um11. divisão m ~lhor, de modo a r estituir-se aos 
-muni ·ipios uni•;o~ 9u · devem subsi •tir ,_ a vida 
propril do muni :1p10, afim d,, que por a1 possa 
4esenvolver todos os seus elementos de prospe-

brasae de '!,ue aquella. cidade do interior dn. sna 
província. tem se aprP. um deat:t.~a.ment.o nume
roso, porque d'a.lli partem diligencias para. 011 
sertões d L província do Maranháo,e ás vezes até 
do Pfauhy, e não e possivel ter a.Ui uma casa. 
propris. com. as &ecommodações neeessariall. 
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H:i alom Ji;to uin 1 r·•comm ·nd •t:-no hi toric:i. ~!achado, Rib ·iro <l • :\[ ''l 'Z s. L ··opoldo Cunh~, 
qu~ •crã muito f .v~rav _lmcnt·• ;1"olhid:i. ~elo' B:t óOn, \i ;,._, d· Anur:o.! ,.fos~ i\Lrianno,Alv ·• 
cuhvi·es <l, no•~t Jn .tol't:t, · ate peLJ ln t1tuto d• A1·.rnjo, ~Ior ira •l•• B l'l'Os, R:i.Lisbona, B1)
tão líb•r:i.lment' dotado p lo govnrno é qu ,_ z ·rra d' i\I ·11 •z •s, I~uacio i\fal'lins. ?,fartim 
foi naqu lle quartel qua n; ignou-' a ca;Jitu lhancisco .. Josi.i Pomp ·:n. P1·ado Pim .,;L-Jl, R"go 
fação do major Figui •r q·t • e 1mm~n<lav1 ,,, Barros, .João C" ·L;i1w, Ju,···ncio Ah··s. Antonio 
força; portug-u'z t- na lut" da inde1>enden··ia. <1 • Siqu )irn , Sollza Qut·imz Filho. fübas, g,,_ 

E' por con.eguinte um mo1111111ento dR llO'"' i·:iphíco. l"lhó:t Cintr:i.. Al :·oforado, Peretti, 
hi<tori1, e o 11obr- mini ~ t·o zolo,o d • tr.tdi-, .J. P,•1iido, ~fano ·l t"arlos e Th ophilo. 
çõe> na ·ion;ic .• nã~ dev.'. d i;t ir ci~e elle d''-: : Comp •r ·c·'m, chpois da ch:unacb, os St·s
appareça i:et 1 1_ncur1 ', 0.Ja hoio t'"rm c'11Hd ' st Olympia \':llbcl~o. Gonç:ilv •s d; Cni•plho, Ro
o ar ·~or nao tive~:º ?- fortun i d: oblei• uma . cll'ign ·. Lillla, Ifonriil\l • d':lYil , Rodrig1ws 
quantia.par.tas pruneiras l' paraçue> í[U•! ell • P·•ixoto, André Fl 1irv, 1font:i.nrlon. L·1cer<l:o. 
sofft•eu.. \\T ·rn •ck, Silrn. Jlfai:c", ~fartím Francis·'º Fi-

Por LS'O otT rec? a '" llPn<fa. . d' . lho, Lour ·11i;o ,] .. AllHhlU"l'qu ·, Crnr. Gouvê:t. 
Nã6 te~.ª autor1d d~. P r ' pâr s\ pe 11• ª~ i\ílri.mo Pim ·nt '1,Gonç:ilv •s F •r1· ·ír:t, CanaidÓ 

nobre m1n1~tro da gue11 ' que .ecre e ~1lle ·1 e! Oliv ir,;. f-'.•licio do> San to'• .\lfr ·<lo Ch t'f')~, 
emenda en1 1: o qul\ lhe pede e que nao de- Cantão. Espindtila,Go>miiüanJ. Ah·:1t·o C•rninha, 
crete que c:H' o qu rtel. P?rq:rn ·' ~ei·i:nh na Sill\·al, S.ll11stiano, P i· •ir:i Cabr 11. Atfon•o. 
eamara tem o habito ~e attrt!)ml-oi, ªª?ªcansa P nn:<, ,\,.i ,tid ·s Spi11ob, Pass0< :\Iil'a11d:1; 
~ue defonde, mas ª pes rnia qualidade do Bt1lhü '"· R;irão d;t L' ' •pol<lin:i, l~o .lrigu •s Ju
de~nsor. li .. t 'd d nior,Alrn~ida uli1' i1·1, Aatonio Pinto, ~I·t1n, 

o;-tanto. o no _re minis ro, po ·e cou cwuar Cly ,..,, Vi:tnn,, H •nri,1 " ' ' :ll:u· Jll ''· \ ' az d•J 
a. emenda:, m is ~ao conde11me o seu. <ju:1r_tel. :\! 11,), P<'r ·ii·a dt Sih·:\, e 1 •t llo Brni;co. M1c-
Condmnd~. d1z o orador, :t p1·es1donc1~. tem D . l - , · e .,.,. 

'd d b · 'ti i 1 l t • º'\ · l, Crnz, B 1rno d:t [~,lan ·1a, .tnui~o. 
S\ o te,di::_ma enlthi::hn1de'-ee s·~. ·sqtuoeoau~u1en_ a1·1l:i Frandsc i Sorlr ci "Tn.1• l11ê11io rh So1:iza. ~ 
:i gra i ao q lle º ~ . 1 1 s~~ pos ,;we : . 
Dll\S pede-lhe qu" seja o seu intermedi rio entre A ·s 11ho1·a~e50 1em11Los d:t manh:I, achar;-
os nobres dep_utitdos q·1c tivcrn.rn· n long .nimi- <lo-s~ pt• ·s •nt ·si~ Srs. d ·putad~s. o Sr. p1-.,s1-
dade de o ounrem e alc.~nce-lhe <lelles o p0rdà0 <l ·nt abr·, :\ s ·ssao. 
que não se lttr~1·e a im,,lorar · Com par 'C •m, <1 •pois d· ~.b >1·ta n. s •s;;ão ~ d0n-

Emend·t a~§ 22: Lro da l1ora r ,gim ·ntal, ris Srs. B:u·:Io da \'ilia 
D'pois da< pala na •-p:o.ra a m '<m:i. coloni:l. d 1 füm·,i. S~arP.s, .BaL"iíO d~ C:win·l~. Gom0s .de 

. • Castro. Barao d~ ·.•tt.dw. Souz,, L ao. C!lrn~1ro 
accre<cente-<e -e oi t"p ·ro' do qn;irt l m. 1- • d ,, · 1. \r · l '·' ·· 1, i· · " · l do d 
l 't d "d d d C • • · d i\l t <\ ullll L.1, . :lCl'', «. J 1~:.nO, .1u·' ar · <J 

l '\l' a Cl a ) ' '1.X.l LS, na pNVll\Cl(l. \) J a- l} 't .. \!" e 1 J . " C>rlos ranhão. ...,r~ o. • ornp ,u," 1onso ,) so nmot· , ' 

S. H.-Gomes rle Ca<ll"O. Attonrn. 
Comp<tr e ·rn. fót':\ tfo. hol'a 1· ·gim ·ntal. º·' 

Srs. G ·n t'0$0 :\bi··p s. F liob t•to, So\tz:i. Cat·
\'alh·i, :)iha :li 'ra, .),J:o<['li•n Tav;ll'·'S, ,\1·:i.njo 
Pinho. o\ndrnd' Fi µ·u ir.1, "!ano ·l Po1·t lla, 
,\!m idt\ l' r i!'a, Co l\10 C,11tl[>OS, Lima Dna1·t,,, 
Sil1·i.tn:J Br.1n•l'io. Du•1•1 -I::$t :::td:t T0h:••il'a, Al

A rliscu>são fica ::i~iada peb hora. 
O Sn.. Pn.Esror::-.·n dá a ;eg-uint ~ o.·den\ do 

dia para 2 d· .Junho. ' 

ti 11arte 

2ª dis 0 U$•ão do pr~j 'Cto prorogan<lo n. 
orçamento. 

lei <lo m id,i :\'o~u ·it·a, T. H ·n~iqu ·s. 13 ·z 'r!'a Ca1·:il
c:cnti, Ruy Ifa:bos:c, ,\ngnsto Fl •11ry, Ro'.lolplio 
D·i.nl:ts • Es·,ra:;uoll • T::tnn:ty. 

Continuação d t 2& àis 'U :;ão do Or() tmento d~ 
e:stra.ng · i ~o'-\4 

Continuaçã:o da:~~ dis us ão do 01•ç·tn1'ntO da 
guerra. 

2& di,:oa,sào do ar'} •m nto da ma•inlu1. 

L~Yanta-•·~ a s ssão ls 5 hor;i.s d:i. tarde. 

Faltam, con1 c:m :t p:trticip11d1t, 0$ Sr~. Ac
cioli d• ,\z·>1· do, Bat·<to <h ,>aiidW.. Bariio d~ 
Ar •Çagy. C.<rrniiw !~ z ·nd ·, Ft•ttnklin Doria, 
F 1·11alld s d : Oli ,, ir , ilcl fons~ \t ' At·aujo, 
P1•i$CO P:\r:liS•J, Paulino d : So~z.•, Vian1rn Yaz 
0 Zama. 

Faltam s·:m cansa pat•ticipa.da, os Srs. C.ista 
Pinto, Diana : F rr •fra Vi:rnna • 

.l.CTA DA i:l.~ SESSÃO Z~! 2 DE J"G:SHO IJI': 1882 E' lid:., post:t a 11 di~c,is~1io o appronvla 
1 <tC\a do di" t J: .Junho COl't'CLltO. 

Presid1mcic). do S ,. . F e1·1·eira rie J[ ow·a 
O Sn. Jo Si>~nETARlO d:i. cont:i. do seguinte 

SU:\U.lARIO. - UPEDl~!'lôTC. - I\4:quel'im~nto~ dQ~ Srs. 
Adriano Pi111entol1 Gemioi:ino Gücs. Garn1Jirc rl:i Cunha, E .\.PE DIENTE 

Candhfo di! Oli\·oira e ~piuol:i.-:1nD&:.1 ·DO n1., .-P1·0- Officios. 
·rogação da:) Icis Jo orça.ine11t.1 , Di~GtlrSO~ 1los ;-;~·s. I·'1la- \ • 
cio Marlinl, Coa•lidô do () b·oir .• " l'oo·oira .i~ si~". Do '':in \st~rio dos negoci.os <lo imper<o, de 31 
--Orça.menl-0 de oslr:111geirn~ Di!iellt'i'Õ'l 1!~ ~r. '.\brr.ár. t ; <le :\1'110 Jlt.1!110, ret:n.cttené.o, ··n1 curapriu1ento 
de B;irros.-OrJcm do rha ~1a!'a 3 ,Je: J1111ho. : <la. 1·(~ r1 uisiç5.11 dest;.\. Ci'll11,lY.'l co~1St'l.nte d-~ SCll 

i offici0 <!n 27 <lc Janeiro pa.ss1 lo, ~. offk.io de 15 
A's H hon,, f' it:i. a chmn~d , a.cha11J.-> · <l1J c:·1rcente, "l!l que () presidente da proviucia 

preseiltBs os Sra. F<êrr~ira d1 Moura., -"latta 1 da Bahi:i. clà cont:i fü1s diligencias a que se pro~ 
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c~deu _para cui:iprimenti: da or(fot:Jl po.i· este m_i-1 Cons.id~rando que, deiluzidas as . despozas 
nister10 e:i:ped1da em v1rtud' dnqu.,lln ~egu1- neccs•arias ~om a r•cpamção da matriz, o pro
aiçã.o e do q1v1 a tal respeito occo:-rnu, envi:i.ndo dueto de<sas terras, ~pplicado á compra de apo
cópia da con·espon1r:ncia trocada por essa oc- lices da diviJn. publica, podera constituir u,m 
casião e os lil·r·os d<is actas do.s rleiçucs eh v·~- pat!'imonio de nw.is facil administl'ação e de 
readores e juizcs ·de paz do m•'Smo t,rmo .- luc1·os m:Ü$ cortas, com qüe contara a fabrica 
A qur:m fo~ a requisição. para a conse~va,·ão d~ templo e deveres do 

Do ministerio dos n~gocios da m~rinha, de cult0: li de opini~o qu2 se adopte ti seguinte 
31 de Maio ultimo, transmi ttindo, cm resposl!l., projecto: 
a rc~ação dns impr.es$ÕCs foit:i.s em t_ypograp_hias A :i.sseml>lcfa "'eral len-isbtiva resolve: . 
part1cubres, depois da pron.mlgaçao da lei de . ~ . ., . . 
31 de 011t11bro de 1879, com dccbraç:Lo J~s im- A.~t. _1.• Fica a ~ab~ic:i. d:>. matriz da nl~ de 
portancias e actos que ol•deno.mm as cit:tdas I f:l .• :sunao, na provmcta de S. Pau~o.: a.utor1.za~a 
imp1·0saões e d;i.s repartiçcfos a qu~ se desLl- a vend.er as t7rt·as dm.J.~s em 1830 por fümao 
nar<J.m.-A quem.fez a requisição. Antomo ~a Sill•" Fer!'e1r:i e sua mulher p:i.ra 

Do mesmo minísterio e da 111esma d(l.ta. t1·:ins- pltrm10mo d?.qttelh matriz. • 
mitlindo o requerimento, competenf~meÍüo in- Art: 2.0 O pro.lu_:to de~s11 :rondn s~rá ª?Ph
formado, em que João Bento :\Ionteiro d•• Franc•\, c,\~o. a_ reconslrnc_c:<J.o d;i. 1g~~1a n1atrtz e a ac
mestre da officina de forrei.·os da a.rsen~.l de qms1çao de apohces da d1vua publica, que 
marinha de Pernambuco, rech,"m1 contro. are- constituil'ão patrimonio .;la n:esm~ <~atri~. 
ducção do seu veccimeuto em virtude do decreto A;t. 3. 0 Re\·aga1u-se as dtspos<çoes em con-
n. 7680<le 6 cl.e Ma1·ço de 1830.-A' cornmiss:io trano. 

9 de p~nsões " ordenados. Paço da c:i.mara ~oa deputados, - do Junho 
Do ministerio dos negocio~ da agricultura, de i8B2-- Prad? P•mente/,.-V. de ~íello.

commercio e obras publico.s, de 31 de Ilfaio ul- Abela.nl.a de Bnto. 
timo, transm1ttindo, em Msposta, :i.s foforma- i8B2.-N. !35 

, çue; requisitadas por esta c:i.m~ra sabre o z• SEssXo 
~eq uerimento eh companhia bahi..'lna de na.ve-
gaç:io a Yapor, um exemplar impresso do can- A assemblda geral legislativa resolve : 
trat0 celebrado com a dita companhia e cópi" Art. L • Fica a fabrica da ma.triz da villa de 
dn. inform:\ção prestada sobt•o essa prete11ç-ro S. Simã.o, província do S. Paulo, autorizada. a 
pelo competente Jiscal.-A quem fez a rec1ui- alienar .as terras dol\dasew i835 por Simão An
~içiio. tonio da Sil>a Forreira como po.trimonio da-

Ds. pr~sidencia da província de S~nt:i. Ca- quclla ma.triz. 
that·ina, de 5 de Abril ultimo. rlan:lo parte q11c At·t. 2. u O producto desta tÜÍQna'}iio ser:!. ap
nest~i data prestot1 juramento e tomou posse do plicado ;i reconst1·ucção da igr:oja. rnatrir., e o e:i::
cargo de presiden~e destt1. ptovincb,para o qm.ü cedente {i acquisíc:lo do a polices da <li\'id:1 publi
foi nomeado por c.r.r~a irnpei•iul datad:-. de 4 de ca,que constitui d patciuwnioda referida matriz. 
Ilfarço findo.-Inteirada. · Art. 3,0 Ro ... a0:uu-se as dispo~ições em con-
Reque~imcnto de Luiz Gonz:i.gn. da ~faia. ta- tmrio. 

bellião do judicial. e nota.5 do termo da cidade Paço da c!l.wara dos deputados, 29 de Maio de 
de Jacobina, na provincia da ;;:i,hia, pedindo ;1 1882.-Ulhi!aCi;itra. 
revogaç('to do § 9. • art. 29 da lei n. 2033 de 
1881.-A commissão dejusti~a civil. 

São lidos e vão a imprimir os seguintes 

Projectos 

1882-N. 135 A • 

A commissii:o de fázenda, a quem foi presente 
o projecto n. 1.35, oneraci~o pelo Sr. _depu
tado Ulhôa Cmtre., autortzando a fabr1c~ da 
matri7. da villa de S . Simão, n:1 J>rovincia de 
S. Paulo, a alien.1.r as terras doadas em i835 
por Sim~o ·Antonio da Silva Ferreira e sua 
mulher, para patrimonio da mesma ma.triz, vem 
interpor o seu parecer. · 

Considerando que e de grande vantagem 
serem alienadas essas terras, não so p:i.ra .a 
matriz, que necessita d~ reparos urgentes, se
gundo conheceu a com missão pelos documentos 
que acompanharam o projecto, corno para o pu
blico, que lucra em •erem taes terras b~m 
administradas, o que não pôde faier a. fabrica 
da matriz ; 

v. 1.--32 

São lidos Cl approva:los os seguintes 
Pai·e ·,' res 

1882.-N. :l97 
2~ Sl!:SS10 

Estra.cfo de (erro cfo Pará a Goya; 
A commissão de commercio, industrio. e ar

tes propõe que se ouça o governo sobr_e o pro
jecto de lei n. 47, a:: 1 ~. se~são, autorizando a 
concessão de gar:rntia de JUros de 5 •/o sobre 
o capital ne~eosario â construcção de uma es
trada de ferro d e Alcobaça, no Pari!., á cidade da 
Boa Vista. em Goyaz. 

SaLt das ·commissõos, i de Junho de 1882.
Felicio dos Santos.-Ba·;·,fo do Gu.ahy.- ·F'._. 
Bclisat•io. 

188i-i882.-N. 4i 
i~ s.E s:í.o 

P ,. oje e to 
A assembléa geral decreta: 

Art. i.• Fica o gol'erno autorixado ~ con
ceder à empreza que houver de construir um.a 
estrada de ferro entre Alcobaça, no Parà, e a 
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cidade da.. Boa. Vista, em Goyaz, a g::i.ranti;i, de 
juros de 5 °/o ao "nno sobre o c:ipital ma:cimo 
de !6.000:0008000. 

'!'lrt. 2.0 I~e\.·ogadas as disposições em con
t1-:J.rio. 

Paço da caui:u-a", 24 de Março de 1882.- L. 
de B1Clltões.- G. Cru.:>.-Dr. Ferrnira Ca.:r:.tao. 
-.4.d1·ia120 Pimentel.-M ac-Dowell. 

• RIO TOCA~"'TI:\3 

De Belem a Alclb~ça, 350 kilomett·os ou 55 
leguas, - Etlste navegação o. Yapor nesse 
trecho. 

De Alcobaça a S. João do Ara.guaya, 300 .ki
lometros ou 45 leguas.- Encachoeit-ada, se
gttndo varias explo:·ações. A coi:nmissão pre
sidida pelo Dr. Lago da como il'rcmediavel lÍ 
navegaçào esse trecho. 

De S. Joi.io do Araguaya á 'l"'illa d:i Impel'a
triz. 15! kilomet~os ou 23 leg-u:\s.- A c~plo
ração_ Lago diz ser franc.uuente navcga\·el a 
v:i.por. 

o~~ villa da Impera.triz ::i. cidade d:i. Boa \'istn, 
120 kilometros ou i8 leguas.-Obst~uida; se
gundo a exploração Lago, e ~em remedia. 

Da cid:i.de ela Bo:i Vist:i. á cad1oeira cb Ln.
gendo, 730 kilometro~ ou HO leg11~s.- Desim
pedida, segundo prat"icos do Ioga:·. Diz o D;-, 
Lago que o é Mci Carolino. (174 kil.) ; deste 
ponto em día.nto ó omisso. 

Da -cachoeira do LtLgeu.do ii dos Pilõc31 140 
kilouietros ou 21 loguas.-Segundo pr:ithos, ha 
ahi tres ~achoefr:1$: Pilües. :\lares o Lagoado, 
t'ldas facilD.lente de>obslrufreis. 

Da cachoeira dos Pilõe~ ã foz do p,~:·n.nan. 
5GlJ kiloruetros ou b'O legtrns.- Lin·e, s .,;rundu 
pr tlicos. -

Da. foz do Para.mm ,\ cidodc eh Pal111:1, 2U1 
kii01netro• ou 30 logu;is.- Li1·ro. s.:gu11,fu o;; 
p~attC<"IS, 

Da. fo:i; do Pa~:i.n:m :i rn11i1aencb rlo i\b1•:t-
11hão o d:J.ij Almo..~. 1.000 kilomet1•ri~ O'.t !6:) lo
gu;i.<.-Uistancia. presumivol. :Ofo,;la so -ç1\o 11fio 
ha um:~ só c:i.chocirit. 

Da Boa Vl.•t..~, onde tcr•nina :l \'Í:i-fe1·1·~a p:-o
jeolada, até â c·1ntlue11cin do lllarauhão cooi o 
rio d:u Alm:is, 31H legua.,..- Na1·cgaç:'io pela 
irutior pa1•c-0 franca. Só nii oxtensão do 21 legm\s 
eKistem tres ca.cb.oeir:i.e, as qu.ies >;erlio facil
mente desfruirias. A extensão deste treeho é, 
em.linha Meta, de 170 legu:is upproximada
mente. 

A UNHA I>E NA VEG.w:to F'LUYUL IOCANTIN$
ARAGUA\"A" 

S. l\Hguel até Sl).ntt\ l\I:J.t•ia os olJsta.culos são 
fac1.lmen1e rerno1•iveis, e rleste ultiino ponto até 
ILaca.yti não oxiste nenlrnm. O Dr. Lago acha 
que do Rec o ele S. Miguel até Santa. Maria a 
mweg:i.ção é fücil, mas iuiu franc:i.. De tod2.s as 
opiniões couclue-se que essa secção oifer-0co 
peq nenos obstaclllos em t~es me7.es· das maioi·es 
seccas e que .vale a pena destmil-os, p.ela. fa-
cilidade com que i'SO Ô pôs<ivel. . 

Boa Vista do Tocantin -;, 1 de Julho de 1881. 
-Cai·r.os Gomes Leiuro. 

iSS2.- N. 198 
2a sÊssfo 

Pmlonganumto da esti·arl~ de fcr;·o .11 o
[J!Jana 

· Acomuiissão <lê commel"cio, indusLria e o.i·tes, 
para d:.>.r pal·ec~r definitivo sobre o projec to · 
n. i27, da. za sessão. autorizando a concessão 
de gal'antia de juros de 6 °f.,, po:· 20 annos, pira 
o capital necessario ao prolongamento da és
ttada. de ferrl' .Mogyana, :i.té o ponto nave
gavel <lo Rio Gi•ande, propõe que seja ouvido o 
gove~no sobre est!I. mate1·ia. 

Sala dns commissõos, i de Junho de 1882.
Felicio dos Santos.- Bai-110 do Guithy.-F. 
Bclism·io. 

í882--N. í27 
2'-' $E5S:\O 

Pr:ojeceo 

A ass·-mblc" g1-ral 1-·gialatiYa resolve : · 
Arti;;o uuico. Ficn o ifo>.;rno autorizado a 

cone !d ·r a :::arn.ntia cl •juros d) 6 •f 0, por 20 
aunos. s<l\Jr · o :tpit;il m:cúmo dü 6. ,:00:000$, 
ú comi':i.nhin ~log-y~.11a, d·• "Sll'~tda dlJ forro, 
nu pro,·in ia d' :>. P:wlo. para pl'olonga1· a sua 
•st1·•td:c d· fo1·r.; do p1'nto mais onv:·mient' ató 
:t mn1•15 ·m . squ rd:i. do Rio Grand ', 1'1m dir.'cção 
:i ci.l:i.d • cl • Ub· ~ r::i.b:\, toc:1ndo no dito rio na 
1,ontow"is pro:.:imo :i 0sta ciclal'.° 

Sn[,, cbs s s~õ s tia º"' aa1·a dos Sra. dcpu
t 1dos.-:-i. lt. -UU1Ú1J. Cincrci.-J oao Caetano. 
- ,11aua JI a ,·hado. -Rscl'atJnolle To.una!!· -
Al1iii:ida Perci;·a.-Tlwmaz Po11ipcu.-illar
íim J1.mio1'.- .-lf(oaso Celso J1uiio;·.-Víefra 
da .t11di·a11e.-Olympio Valladiio . -Joao Pe
nido.- Barito rfo Caniiid.J .-V. de Meilo.
Barao da VÜla da Barra.- Úar-tlalho Re
.;eHde:- A.lmeida N ogucira.-Costa Pinto.
Leopoldo de BirlhrJes.-Soii;;:i, Queiroz Filho, 
- f,,, .4.uelardo de fü·ito.-,llartim Fran
cisco. 

1882.-N. 199 
De Bel~,n a Alcoha~a, :350 kilometros ou 55 2a sEsslo 

leguas.- Veja-se o ·iuadrn ant3rior. 
De Alcobaça as. Jo.'io de Ara.guava, 300 id- P1·alenç{io do tenente -coronel SimJilicio Xa-

lomell'OS ou 45 leguns.-ldem. • -oie1· Tr.rnares 
De S. Jo:io de Al·a~uav·a a S. Viccmte, 100 A eommissilo de commercio, industria e ar tos 

kilomctros ou 15 legu~s.-..:. Obstrtiida. segundo exn.m'nou o requerimento do tenente-coronel 
todas a.s explor:i.çücs. {Lavallée, Couto de llfa- Simplicio Xa~iür Tavares, cidadão brazileiro 
galbil.es e L1go.) estaoeleci,lo com fü.zeL1da de crlaç:fo de gado n<l. 

De S. Vicente ao Secco de S. Illigucl, 1:~0 ki- m:i.r7c1n d• rio Apa, n.J municipio de Mi.ra.nd:i, 
lomctros ou 20 leg1ns.-I<iem. pro'l"inc a de ~lato Grosso, po:líndo permissão 

Do Secco de S. Miguel '~ lt:i.c~~·ü. 240 le::-aas. I µara extrahi~ e beneficiar he,·va-matte em 
-Franca1uAnte rui.v~gavel, ;;egUlldo o llt·. Couto t•·rrenos .,itu~dos na• se1·ras de Am:•1nbahy e 
de :t\fagalhães, Lavallée d1z que do Secco de Maracaju, compromett~ndo-ae a alJrir vias de 
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2ª SESSÃO 

Pi·etançito de Jotto ,foto 11ío do Amai-al &: FiPío 
e outt·os · 

A commis~ão de comm·,rcio, in4u> tria e art~s, 
tendo ~xanun:i~o :i P') tição d:) 23 d~ Março, mu 
qun Jgaa Antolllo do A:t1ar:1l & li'ilho :i outros 
P:)!lo.m pr:)Yid · néi:>.s lc~ fo.tivns <Jm favor d~ 
:i;>rov1nc1a do Cc:1rà, no intuito de d 1r occupa.ção 
a sua popul 1ção, que, i folta d·1 t:·<ebalho, se vê 
fo~~d:i a emigrar, d~ fa:rnr ncciuisição ·de nu · 
c?in1_,mos nproprbdos paro sujlprir :l d0fi.
c1enc1:1. d~ liraços e, fia :lru1nt·!, d:J dar vida. á 
p1qu_eu~· la,·our.11 evit'1.11do assim o i-~gr~sso d:i 
p~ovinc1a, sugger0m r.~ ~cguintcs medid 1s : 

e A provincfa do Ceará. senL · nec·)~sidadc de 
um banco na'l,. condições dos estab·'l0cidos em 
outrM pr-ovincia~, quo set·ia d-~ auxilio aos a"'ri· 
~m~: . ~ 

"- Olha. com gi•a.ndP. cspel'J.nç.a. para o projecto 
de prolongam1nto eh cstril.cl-.. de fm·o de BMurité 
Mé o valia do Cariry e ai1tda para a. construcção 
do porto da Fort .leza. » 

E concluem que : 
« !>-s _vantagens ~~ um banco ngricola n0sta 

provmc1a. são obvias. O· prolo11ga.mcnto d:i 
~str:id 1. de fel'ro de B:.\tu~itê é cl~ incont~et:wel 
r.>emfic10 p~ra toda.s as epocas, o de presente 
u su:i contiuu:ição obstn ã. emigração <l) c~.i· 
1·~nsos, Ett<P., si a.qui ti V.:l'cm occupaçlio. corl::l
m~ul~ perman.:cJr-ào. em seus domicilios <J 

j:imais em õpocns :morma"S scrli pr.~cisa :\ d ' S
loc(l.çil:o dn populaç.'io, po~cp1c, cin ~-.~z da ins~f
ficicnt.1 bost:1. eh ca1•ga._ s mi. a locomotiva c1u'.l 
a.travessar:i os nossos :mdos s ' rlücs conduzindo 
~om promptidão os r·Jcursos precisos ~m t:i.cs 
epoca&. E, fin:Um 'nt~, a constt•ucção do P-~ 

. d:i. Fortaloza não só trará. aos cofr Js publicós 
o a.ugmeuto d1 sua. rl)c ' ita, colllo gi-andc mtJ
lhoram~nto ao commercio cm gers.l . » 

Comquanto r.~conheÇ<\ a comuussã'o as Yan-
1.a.gens inc:•lcufav~is que para o progr~~so do 
qualqu ~ r localidacb ou zona pod !ltl trazer o 
<foscnyolviDl ~nto d~ ~et1•adas d·i f ·rro e s~u 
prolongamento; que alem di facilitarem trans· 
porto rapido a. pnssag ~i1·os o morcadoria.s, 

. levam i vida " a civilisaç.iio a parll.g~ns qu·?, 
como· aqu~lla d:1 qu'' s·i trata, cons·?rrnu1-s ~ em 
estado qua~i primitivo ;•comquanto consid)r: 
::o.inda o nlc.·inc~ imnv•nso qu~- sob1•0 o futuro rh 
provincia do Ceará. poss.'\ vir a t·!r a con~trucção 
do porto da Fort:il 'Za, dando csb e aqnellc 
comrncltirn•'nto niio sómcnt·~ occuoa.çã.o :1os 
filhos da província quP. procuram trnb;.1110, como 
ta.wliem t1'\1·b para o Es tado :•ugm~mto not.-wd 
da sua r"c'•ita ; ó a. con1miss!ío d ' par·,ccr qu •', 
achando-si; o prolong·amcnto rla' estrada d1i fori'o . ~ . · ......... 

1882. -N. 201 

2~ SEss:l.o 

lif clh.oramento do poi"tO à.o C eard 

A commi~s5o de otJras publicas, tendo. ele dar 
Pª'°' 'c~r Silbre o proj ·cto n. 77 para o melhora.
ra .. nto do porto da. capital do C•:ará, e sabendo 
~ue es~:i affocta à e>mmiissão d~ comm 'reio, 
t:idu~tl'la IJ art::s _uma proposta de e. A. Mor
•ing, Bar;Io do lbtapaba o Dr. João Franklin de 
Al :nc_ar Lima parn.. aquella mesmo fi111, propõe 
~ll~ as.duas comm1ssü JS conjunct.'1.m"o.t . seja 
111cumb1do o estudo do proj •cto ., .proposta. de 
qu~ s~ trata, afim de que haJa uma 03113 unica 
sobN a qual assent~ um" resolm;.iio pat"?. o al• 
ludido m<Jlhoram ~n to da po1·to. 

Sala das commissões em i dt~ Junho de 1882. 
- Josê Pomprm.-Salustiano Rcgo.-Soarcs. 

O S.1·. Atlriauo. Pilneutel ro
celi u. h~i:te.ni, co111 sorp1·oza, um:i. p :tição.qut:l 
lhe fo1 dm g1da par3 '"!r encaminhad:i, cm quo 
os emprogados da. tb·1~ourori11. da fazonda <lc 
su:i. provin·,íri. J.led·mt u osta. ct.mnrn, com ra
zões valio;n..~, a.ugm~nto de ~Clli vencim •nlo~. 
Diz qu~ llle ca.u ou sorpr :w c~ta cornmi:;são, 
porqu ' reconh c_o que a outrem qno n:io ao 
01•adOL\ com m:us_ 1'.1 züo, por to<lo~ os titulo~, 
d., verra •e1• co11f~nda t•st111neull1l>onci.'\. 

S··rn procur •r conhc-:cl' on ttctanto O$ moth'o.< 
d :i pr..CcrJn ·i:t, s" nto-sa o or;idor n:1. obrigação 
do ?01·r '"f>?n•lcr á. coufia~ç~ cm. si dopo~it.~d:t, 
1!n \'1.~nclo a mo;ia. ::1 roíer1dn. po t1ç.áo, '~ pedrndo 
ao Sr. pNsidonto quo a uncarninb.c do modo a. 
ser snbm ·ttida ti. aprocia.çi1o da camara ainda. 
ne~ta ~ossão . 

O regimento probibe no oradot' fazer- nesta. 
occasião quae~ ,ue~ con 1ideraçõe» ocn a.poio da 
pi·etenção dos !unccionarios d:i. 1hozoai-:iria do 
fazenda. d~ Amazonas; _ guai-dM--aa-i, portanto, 
p(l.l'a enseJo opportuuo. 

Vem â rues:1 o seg uinte requel"imento, que 
é romottido ,; coruulissão de pensõO! e orde-
nados: · 

Dos ompre~ados da th•som:aria de íi.zenda · 
do Amazonas, pedindo augmonto dos r eepecti
\'OS vencimentos.-..\.' commissão de pensões e 
or11cn:i.r1Qs. 

" AnguMõ!'i e <liguis.qime>s Srs. ropre~ont.n· 
tes dP. nnç:L,1. -Oi! aba;:.o o.ssi)<nn.dos, em?re· 
g·~d :1s da thesournriu ele fa.z'lncl;i. d:i. pro'°incia do 
Amazonas. considerando-se . ms.l p.,gos d~ sous 
"encimentr>s, que n:ío es1"ío cm refação co:n 
ns uecassid:ides d~ \'id:i. e com o estado d · gn - · 
ranti:i. a. que ta:u attitigi<lo, cm especial ~ cn-

. . d 's l a. < • eia l<llO :\ll "iU~UW <l.\ 
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popula.~lto e :1 falta ~e rec~ ·s?S q?-e d~ ~ia 
FMa dia se tornam mai~ sen~tv~1s, ve,n,, cn~tos 

do conli:rn\~'l nos voosos sentuuen1os de JUSt1~:i. 
pedfr que \'OS digneis .:i.uga1e ntar os ·s .·us (iitos 
vencimentos. 
~Os empregados pu\Jli~os,e de umarcp:i.rlição 

de fnenda impol'tanta como ci cst,1., de;-em ser 
111elhcbne11 te "etr[baid't1; par:i. poderem, com 
decencia C honest:dade,rnant: r-se C as SU<tS f1t
mili:i.s. Qs geueros de prime:1·a neccssido.do. 
fszendas, nlugueis de ca.sci o cre~cius, são de 
Frcços fa\)lllllsos, e, parn fazer face ató certo 
ponto a essas irnprescindi»ei:s despc~as •. ' e võm 
o~·igados o.; fonccion:i-rios :1\Jaixo M s 1g-n:idos 
:i. despojil.r-se do ultimo real •\Ue reeebew dos 
cofres publicos e submetter-se a uma vid ' 
ch ei:i. de p1·ivaçõcs e incomp:ttirel com ·a po
siçiio social qu} o'ccupaliD. e com a dignidade 
do~ cargos que Dxe1•cem. 

<i Considel'ando dignas de ,·os,;.'ls sclicitudes 
essas razões, pedem os ai:i:ú~o-assigu:ldos •t 
vós, Srs. representantes d:J. 11ação, que ...as 
dig neis ruandar e.1uiparar os vencimen tos do> 
empregados desta thesourari,1 aos da pro,·in :ia 
do P:\l'â, attenu ndo que esta província é fron
tei ra, raz;ão por que os serviçus :;ão differe nte:; 
e m:1is compLc.1dos •lll ) os de outra• theso11·· 
rartas de ma.is ~hmd:t eatheguri:<; qao o ,ieu 
pessoal é defic:ente para occorrer aos resp ?

ctivo> s~rviços, e que, finalmente, é ob»ia a 
desp1•op0t·ção que ha ent re os ·mncimentos dos 
emp1•0gados de faz~ uch , comp ra·1os co1u os d ' 
Dl:lrinha. e guerra, que vêm servir ne ;ta pro
vincia pelo que suo ma·is b ?W ro1mmerados. 

11. Os •'mprega,los da th esour;tria de f.1 zenJ,t 
do Amazonas, confiados n:1 re .,ti<\!lo G j ust <}~ 
com que o> mJgistrado < d ·1 n:i.ç-.10 c o Lu
ma1n sel111.r ;;eus .;ctos, mu: to respei to •a inento 
E. R. l\f.-)Im:tus, 29 <lu ;\bri! <la i&l2.-0 
contido~, F1·a1icisco de P aulr< B.:llü.-0 1° 
esr.ri;:iturario. Atezaadre Ra1.ios R1t11wi1·0 .; 
.Sil"t.- 0 1° e;cripturru·io,E ri.:o Poso·i1J,olli<1 du 
Silca Vicira. - 0 the<oure!ro, Jlan1J1!t F~1·
f'eil'a dos ,1njos . -Os prntic.inLes. Aan~l .;to 
Lc.righech Canm·a1w e F ;·ancisco Tclt.;s dtt 
R ocha. . - O port<;liro, . Jor:.'JIJ.im Fcrrci;-ci 11: 
L fo1a.- O continuo, AMonio .iuf111slo Paiaiio. 

" Reconheço "'~rdadeira. :i ~ssignatur;i supr:i. 
a retro. Manaus, 9 de Maio d·J i882.-Em t ,st;
munho d11. \'erJade.- O t11.bcilliào B~m111·do 
Jose de Bessa. » ' 

Oc1'u po-1u ' n ••ste !' .'qu ·~rim~nto de a.ssumptos 
•1u ·~ 1li1. "n r ··sp •ito :i p•..ssada {l.(bninistraçlio d:i. 
provh1cbdc Sers-ipe. foitu. pelo vice- president·J 
Dr. Josc Joa·l11im Ribeiro de Campos. Já por 
ca:ta ; pm·ticuhr :·s, j'i por publicações nas 
g:i.zetas, eu tenho tido consb:mterncnte noticia 
de qua aqu~llo vice-pi· ·sidente nuo podia ter 
1uais desast1·adame n te ad;ui n1st.•n.do aq uella 
prodncin., pela fraqueza, pelas ili ·g-•1lidailes e 
po1· conluios pou:to dec ··n~~s. o qu'~ sinto pro- · 
fundam ente porque ,:ou >eu amigo parti
cuLw; ' obrc iudo na parte :financeira, onde 
o; esoaRjnm ·ntos ') os cleo;calabro~ par ·ce 
que for,un cOml:JlOtos. Aquelb. n.drninislração 
afi,tjuru.-~e-n1c um i uc·mdio quo r ·duziu a 
cin zas as ulti iua:-; folhas s ·~ccas da~ finanças 
da 1;1 r~víncia : por isso n.'io podem os ac los da 
ad111rn 1~ tra~.ão daquell~ vk·-pr.0 sid ·nto d ·ixar 
d ~ recebe~ :1. minh!t m:i.i , acerba r epro1·a(}ãO. 

Como . disse, :tS gazetas da provincüi. con
soan temente oi< cart:is que recebi, r eferindo- se 
ª?s aclos. administrath·os, dizem que o mesmó 
vi ·e p;·es1dente não poda te;· mciltor servido :is 
inconfa;o;a\"eis ambições de se1.u &!nig-os e co-re-
Iis:ionarios. -

O Sn. P RADO PrnExTEL :-~ão apoi•:do. 

O Sn. GIDl!XrAxo: - A pr.JpCsito do :ipnrte 
do noke dep11b<lo direi :i.pena.s que JÜ. pro- · 
iuctti à camara <1ue n:fo era minh;i inten~.iio 
entrar UcL de ·11011stra:;ão desses actos neste mo
mento- Síh innumerus; e, si fiz esse Muro cada. 
um delles o corumentario 11uo mo fosse pr.~
ciso, e elJc; impõ·•m, seria dospender muito 
lClllpO e Lo 111ar u attcnç:io d:i. º"""· som 1·ota~flo 
de ur;:- ·ncia ; e. si prcc ·ntlo ua i:• •l~monstrnç~o 
c ! ,1~ ;.:r .1 1\llcs ,fofoi tOfl e ,·it· ios <ln ;ulministrnçüo, 
ô. [10:':1uo so~ iiupellido por d ,,·o:os sup"
ru ... rot5. 

Purhnto, ngt1:1rd 1!lllo :i.~ inforrn:«;ües •1t10 
pc~o. li1nil1J- 111c " ler o mcm re11uortiucnlo. ciue 
ó o scg1ti11t•J (l 6) : 

Rcr1u ciro q::o o ;;ovcrno informe, por inter
mcdio do minist~rio do imperio: 

~-~ QaantlS demi~soosforamfeitas pelo vice
pres1Jente de Sergipe, duraute o periodo em 
que "druini$trou css:i. pro;-iucia, a emprogados 
dns repartições ti:scaes, mencionando as causas 
que :i-s justific:i.in e a outros, designando os lo-

0 SJ.·. Gelll.iniauo :-St·. pre<id,mt·! gai·Gs ; · 
o meu fim occupando por alguns mom •nto~ 2.• Qu_;i.ntas :;<pnsenhç.ões e jubilações o 
e~ta tribuna é· dirigir :i mesa um reque- : ~ues~o v1ce-pres1dente concedeu e si o fez nas 
r1ru Jn :o, como br..se para consi<ler:tcões que condições legnes ; 
post •r1orment.e des ·,nvolv.~r ·i, t11~pois CJ.UJ me 3. 0 Q:ianl:ts fo!·am melhoradas po1; ou"'mento 
cheg-1'.<Nm as informaçõ;s que solicito. de vencimentos .e quaes as p~ssoas que ~~ecebe-
S~be Y. Bx. qn~ entr., os d' pul:i.dos que têm ram em beneficio; • 

aqui usa~o •L'. pahvni son ea uin d >qw·.•11 ·s qu :} 4. • Quant:is remoç()es ÍOi"iun e[eciuadi1s, es
m~nos _tc ru· fe1to uso di~lb ; !'lssim, scn<:lo o m~u pe~ialmen le na classe dos professo1·es publicos 
P! Opos1to não cmb •l':lçar u m.•rcha do;; nc~o- pmnarios ou secunda.rios e para -que cadeir;i.a; 
c:os qu·? s·i ach:i.1~1 na ord•,m do di:., niio pos~o, 5. 0 Si ás no10eaç.ões DO\':lS rc:i.li1.adas prece
n a.o devo r~ubar a e · ~uara L1'm!'? alg.um e mmto deu concurso e ''erificaçr<o dos dem:i.is requi
m ~nos P ·d1r urgenc1:i p~l'!I. d1scut l.l' todos os sitos .e:i:igidos pda lei, não só ein rcl:;~.;io à 
pa.ragr.Jphos. do _r~ 11u ··"1mento . iu•J offer ?ÇO, ' rcpartiç<io <la instrucção publica. como em l;e
.J>Or'iUC d : ant;;mao e;tou pre\·eJUdo de fJ.U~, si a 'I ~ a outras que est.ão debaho da alçada da 
Nqu<>rer, não o&~er-:1 approvação. administração pro\incial ; 
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6. ~ E_m quanto foi augmen tada a despeza da. , « Doida a hora de findar a sessão, 0 presiden to 
pronnc1a, calculada em relação ao est"do em : tendo e::mminado co:n os secretarias as mate
que a deix0u o preside nttl luglez d~ Souza; 

1 
1·ias s projectos que houver na casa, desiymird 

· 7 ·º Quacs as proviJenciD-S que o mesmo vÍce- a. r1ue lhe parecer mais inte:essante para a 
presidente tomou para punição do agente do orJcm do dia da sessão se<>uinte. » 
correio da villa de Sant'Anna do Buq~i.m, pelo v· t t V E. " t h t d 
facto, ma.is de uma vez praticado e denunciado r _e, por ªf o, ~ x. íque e: en f 0 º. ª a. 
pelas gazetas da província, de ab~ir cartas par- azao na. ·.ree a.m_:i.çao _que aço, e 70R ·ormrdado 
t . · 1 .. t · tfi · d > "d d · 1 com a. d1spos1çao c1t,ttla do regimento de3ta icu ai;es e a e o cios as ª?·or1 a. ~s, VlO_ an- camara. · 
do assim o segredo q1ie a lellnanda respe1t.a.r. 0 t· · , · b · 

Camara dos d>;!µutados 1° de Junho do 1882. . u 'º.sim, 8 uma prat1 :a ª us~va,que se tem 
G · · . B 0 G ~ mtrodur.1do na camara, de se mterromper o 

- emimano · · oes. orador quando es~Ji. fullando.para um sec1·etario · 
Este requ ·rimento foi apoiado e fiêou adiado de es1::.do lei· o aeu relataria. 

por· ter pedido a palavra o Sr, Prado Pimentel. Semelhante p~atica é contraria à letra do 
Pegimento, qne nlio autoriza V. Ex. a dizer ao 

O Sr. Carneiro da Cunha:- deputado-cesse de fa.lla1·,que outro poder mai$ 
Pedi a palavra, Sr. presidente, pa1•a fazer al- Dlto ~o alevanta. 
gumas recla<ua,ü es em belll da. fiel oxec uçiio 
do regimento interno da. ca.mara, que\'. Ex. 
deve observar e fazer observar. 

Não tenho esperanças de que amanhã ha.ja 
sessão, pelo cont1•a1·io, ouso aífirm11r que não 
h.rverã. Entretanto não posso dehar ele reda
m~w contra. a fórroii. por que V. Ex. de.signa a 
ordem do dia pal'a o sabbado. A formula ó a se
guinte :-a ordem do dia. para am:mhã ó ara
gimen~al. 

Ist~ quer dizer, na. giria parlameatM·. que 
amanhã não haver& sessão. A desigmçiio da 
ordem do dia deveria s~r, Eegundo o regimento, 
pela ordem chronologica dos re~uerimentos, os 
nomes dos seus a.•üores e as m::i.teri.1s sobre 
que versam os mesmos r~querimentos. 

De outra. maneira o deputado niio poderi 
saber quries as materías dos requerimentos do 
c1 ue se tem de tratar no dí::1 de s:i.bbcido. 

O Sa. Pru:sIDEliTE:- Si eu fosse a fa?.er 
como V. E~. indica, a ma.teria da ordem do dia 
dos sa.bbados occuparfa uma. columna do Diarfo 
O/fi.ciat. 

O Sn. CAn:-.i::mo DA CuN1u:- O regimento 
manda d"aigna.r :i.s materias p:i.ra a ordem do 
dfo. Como V. Ex. poder:i indicar a roa.teri[l, para. 
a ordem do dü, ~i diss ~r simplesmente que é a 
reg-imental 1 

'roda. [l, ordem do dia deve 3Cr regimental, 
isto ó, de accórdo com o regimento da calllarn. 

O SR. !GNACIO MAUili'Si- Y. Ex. nesto 
ponto não tem.razão. 

O Sn. iliRNE!I\O DA CoxH.l:- A disposição 
do regimento tem por fim habilitar o deputado 
a saber a ma teria de que se terá de t1·atar para 
vir preparndo no caso de querer tomar parte na 
discussão; 

Ora, si os requerimentos são t~nl?s, ~e_tc;i
riam de encher uma colura na do Dia no O ffic•al, 
como acaba de informar o nob~e presidente, 
maior será a díficuld:tde do deputado para. saber 
es assumptos de que elles trn.tam, obrig·:mdo-o 
a trazer p:i.peis e documentos que não lhe apro
veita.mo na. discu •siro. 

Esta ó a pratica segaida no senado. 

o SR. PRESIDENTE :- Os regimentos s'io dif
ferentes. 

El Sa. CAr:NEll\o D.'l CuNHA : - .Mas o nosso 
regimento manh indicar as ma terias da. ordem 
do dia, no art. 100, nas pabvru (lf} : 

Qnando o deputado so acha nr. tl"ibuna, falia 
em nome da nação, e nenhum outro poder lhe 
poderá sel" su,1e,·ior. (.4poiados.) 

O regimento occupa-se deste :i.ssumpto. re
gulando as formalidades, com que os ministros 
devem ser introduzido• neste recinto, até do 
lagar que têm de occnp~r a0 lado de V. E:..; 
mns em nenhuma das su:i.s disposições autoriza 
a. praticu seguida. A{ndv- hn. bem po>:loos di{l.s 
fallava um dos oradores m:i.is distinctos da oppo
sição,que tinha. presos a sua palavra eloquente 
a eo.ma ra e o audito rio. V. E~. duramente lhe 
intimou a sent<1.r·se rara um ministro ler o seu 
rela tono. 

O Sa. PB.ESIDlt:>TE :-Siío os estylos da casa. 

O Sa. CAR'N<:IRO DA Cu i;HA :- São maus es
tylos, que contrariam as disposiç~Cls do regi
men~o d11 cn.mara. 

O art. 96 dispõe (té): 

«Quando um ministi·o de estado part1c1par 
que tem de apresentar:J.lgum:1 proposto.. a pt·e
sidencia lhe designará :i sessão mais proxima., 
ou o.lgumn. hora da mes.na em que se estiver, 
como fo>" compatit:el com. os trabalhos. .,, 

Ora, ninguem sustento.rã que é compativel 
com a l>o:i. ordem dos trabalhos interrompo1·-se 
o orador que fo.llo., para se emmechar no seu 
discurso a liútura de um rela.torio. 

O art: 215 dispõe ainda (!ê): 

« Só pa1·a reclamar a execução de artigo 
expresso do regimento se poderá i~t~rromper 
quem estiver fallando, o que se- fara. d1~endo- · 
Ordem • .,, 

Em vista do.s citadas disposi ç<l_es, é conclu
dente que não se póde interromper o deputado 
que falia, para o ministro faze~ a leitura de_ re-
latorio ou proposta do governo. . 

Firmado nodil'eito que con>agrao reguncnto, 
si o deputado não quizer santar-so por mer:i de
licadeza, o que ha de V. Ex. faz.er ~ (Apartes_.) 
E' uma. pratica essa que póde a.te provo:ar seno 
condicto entre a mesa e o deputad~, apo1ad9 naa 
disposições do regimento, que nao · perro.1tte a. 
interrupção do orador. 

Peço, l'Ort.into, a V. E:.. de proscrev~r essa.s 
carru:1tehs, ·qua detur1::im o .n~sso reg-unento, 
para onsaiar as .vel"(]ade1rae praticas do sy~tema 

· parlamentar. (Apoiados.) 



Cânara dos DepLtados - lmP'"esso em 29/0112015 15: 15 - Página 7 de 32 

254 se~süo em 2 de Junh.o de '1882 

O SR. PttESIDEXTE :-Sondo V. E:t. um dos ! O ·s;t .. FnA]\crsco SoDr;.:E :-E o eleitorado o 
mais :rntigos pa.rlamenbres dest:i. casa.. mostr:i- que representa~ 
se 9ntl'ebn.to inL?i.-amonto ~lheio ao~ e7sty~o3 Q S<t. ARIS1'IDCS Sri:-;or...t : - Nfio posso r.ffir
~ n.os pr?pr1os :lrt1g.os do regu»ento. S1 \ • hx. mar $[cite µelu mudo por que foi or"a.nizado 
qt~•~ ·ir rnM~·ar. alg_uma com;~. eslo~y~om~tc represcnt:t' fiel1~cnte o ~a.iz , .que ter_n um~ 
a t.,ceber .i 1ndic:tr;ao que V. ,,:s:. e1t . •a.r, ª.fim 1 p!lpLilação de mats de 10 rmlhõcs de hab1t1\Dtes. 
de que a c~mara po>sa resolver soby~ n. 1i:-

1 
(:lpartcs .) 

novação pr~Je~hd~, mas, e~11 quan to i~t.o 1~110 j Co1uo qu.et• c1uc se_i3, nunca o p:trlamentÔ 
se de .·: cout111uci.re1 a cu.mpr1r , coino :i.tc hoJe, se rc11niu no B:·azil deb~ixo de melhores aus· 
o regmionto e os estylos da mi.sn. . 1 picios, · 

O S r. Candido de Oliveira. E;;.t~ ca.1~:1ra 1 liio org11lho~n. de sua ~rig-e1u1 
rnque!" :1. inversão da o•·àom •lo dia ,to amanh:l. 1 c?n~muara a manter os m~smos h ub1t-0s de 
de m;~neira que até ás 2 hoi'i1s se discuL-im 1·c- 1 d1~cuss:~o; as U}CSma.5 pwucas, que tenrlem 
querimentos, e d:i.hi em diante· a. resolu~.ão pro- a inutJ1sar º. sy~tem:i parfar11eu~r ? As nossl\S 
rogati,·:i. do orç.,lllento. reforn~''ª de~1:tm comeÇ<J.~ por :i.h1. 

. . · A <l1 . .;cu~sa<J da re5posta à falia do thrvno, por 
Cousnltada a ca.sa e approvado · o rcqll<m- , exemplo, 1>°aroco-mo u111a verdadeira inulilid:Lde 

menl.O. (.Nil.o apoiados . ) Qual o fim pl'a'Lico des~a dis-
O$r.-~1· i,.:·thles S!>inola,:- Tendo , cu.·,são ·1 

de _m~n.dar uma i:idicaçiio á me~.ª '. fund~.mcn- 1 o SR. fo:-:Acro i\~·'.RTJ1>s :-E:s:am~ da politica 
tal a Cl1, Sr. p;e~td_ente. e1n pouc.1s. pai!l.>1~.s._ e an:i.lyse da admtnistração. 

Qu·iodo i;o d1scut1:t a reform:i. elc1t.cirnl, <l1z1a- . . 
so que toclas as oufra> reforma~ nocess:u•i;1s :i 1 O_ ~n. AninIDE> Si>1xoLA ; - Qual a utilidade 
regouer.\çlio e aper:Ci~.oainento do system:i. re- 1 pos1t1Vi\ e re:•l_ q11~ doll;i. resulta ~ A respo~t.1. :"L 
pre~cnlalh-o della dependiam. Tl'ata.va-sc eh fa!Ja throno na? e '!1:i1s ''º que um!' _va.riaç:<o 
base do i;ystema. e, para empregt\r ullla. fig!ll'".\ ;;obr~ o l11elll<' 1;.1p.cr1al, e devemos hm1t:i.l-::i. ao 
muito. us·\(b. quando se fa!l:1. ern systema repre- c1ue e : um,\ cortcz1a ao lrnpe.rad~r. . 
sentat1vo, d1n"'"so que niio era possi1··' l cuid:1.r . Qu:•n~ t.empo se consome 1_n11til1uente 11ess.'ls 
n:ie outras parte~ do edificio seiu l'Cl<:o!lsLruü· dis~ussoes gerMs, <l p:·opos1to da. resposta ;1, 
primeir:imeutc os seus :tliccrces. Estes estão fall:i. elo throL10, u:i.s c1uaes, n:lo duvido; podem 
lançados., . . ~stan tar-se todas as galas da rhctoríc;i , pódB 

~iio podemos, entl'elanlo, ::1ffi rm:1.r .q11e jâ. 03• m~nife~tar-se toda a .cxhul>er:mcia do nosso 
te.]:\ r~genar .. dn o systo1un. rep1·esontci.tiro, por- onthus1asmo de raça !J.t1mJ., mas SO LO ;•esultado 
11uo t1 ·;emos '' loi <le O de .!aneil'o e n s11;i pai'a o p:nz 1 
príllloir:i. execnçlia. O nob1·e deputado pelo primeiro <lisfricto <lo 

P recisamos refo~mar. cm gra:idc p:ll'tc, os municipio neut1'0 füllou-nos out~o dia d?.s nYi
uossos habltos do chscussão par::. :\ provei tnr as sos e regulamentos do governo, <1uo Ja c011-
nos8s.s sessões. stitnc:u um:\ biuliothcca. · 

Tew-se dit.o e repetido á s:1cic<l<1âo quo 0~ ,\o lo.do dos.'!a. gr:rndo collôcção ele act:is ão 
nossos p:u·la.111entos tóm sido csto:ire!s ; que. cut goYamo,-expcd~dos cm grnncfo parte por causa 

·geral , as c:cmn.ras s~o :l ucrL:ts 0 cncOl'~ad ,5 sem da pobrcz:i. d:ts lcts o d.~ frnqucz:i. elo parlnmeu to, 
que a naç!fo colha. vant;.~gens re:•OS ,h1s s•!ssões ;--~xi~te 11ma im111ens:1 lfü•ntnnha do.discm•sos 
nnnU:l.5 do corpo legislativo. rn11 tets, 

O Sn.. J. P:i:!.'.rno:- Apoi:ido. O Sn.. LounE:-:ço nE AT.Et:iQ.l.iERQli.i:::.:.... O me-
0 Sn. AnrsTtDES SPr:-rnr.,,: _ Es~à na CLm - lhor ó volar o uiio fall::w. 

sciencia de todos nôs que essa acc.cs.1.ção,a p:irte O SR: AR!ST!DES S1>1xoL.;·: - :Não é est:i :i. 

o colorido que dão-lhe :ti paixi\o;; do momento, conset1uen ~ia. V. Ex. interpreta m:i.l o mc11 pen
e, no fundo, 1·erd:vleira. Tão g :ra»c acc11aação, sa:.uento. ( .lpa>·tc.<-) Poço aos nobres deput1tdos 
todos os a11oos repetida, co.lan lo p•·ofonda100nte que nio me intcrroropalll, pJrquo sô disponho 
na consciencia p11blica., traz est' conseauencb rle alguns lllinutos e não desejo infringir ci t·c- . 
inevitavcl: - o descredito das i11stiluic;Õcs par· gimcuto . 
lamentares. O Yolume dog Ai~naes, como fa .dizendo. a sua 

Os no>SOS homens publicos, nquclles qu ~ L~m grandeza, contrnstalll com :l pobr eza da legis
carrega!lo com :t 1•e•pons:1b!lichcto do.> negocios hção vot11,d~ pelas uossns caruar;is desde que 
do F.:stado, appell tvr.m, cheios de fé . p:i.ra" r c- for111amos naçno inde ,;cndentc. 
forma eleitora!. · Certo, pNcis.11.llos de melhor Ol'ientação . 
. Si no ~e!l:i.do._por causa da vi talicidade, per- o paiz nllo c~ige de nós somente pnlavr:>s 

sisto 0 vicio da 1mparc1~-i de orif_:'cm. cst:t c~- ruais ou manos sanoras, mais ou meaos bonitas. 
mar.• aprosenh·se com> legitimamente oleitn. 
como a exprcss:<o g cnuiOll do '>•11fl':l;;io - tant" 
111auto ~rmittia o acbal oswln rla nn~sa ch·i
lis:tç.'io, tnnto <1u:mto era po~si 1·cl ohL1r ro:11 o 
oleiL01'tldo formado pelo~ mal.lo.< (\;\ lei <l•: 9 de 
Ja.uoiro. Vou e:>primir um pcni:mi ~nlo 11uo 
t:il voz pa.reçtl paradoxal ii :Ll~uos d"~ uob "º < 
depuLatlt>S~ Não sei fii estn ca:n1wa rcprcscnt;L 
t em :inação; s~i que olla represen ta o cl0ito
rado Cll)nstituido negundo a rel'orn:r:1. 

O nosso fim prin·~ip 11, q•1e G lcgislar.- o qual 
ju•.tific t :> nO>S t pro11ria cx:st •ncin ,- ó prejn
·lic.\·ln p •r e nts.~ <ln. <l irocç:io das noss1s dis
cn~~iíe~. (:l11m·ics. ) 

Dcs<l~ j:t proponho, p:1r.t inicif\r nlgmuM 
r-0:0:111 1\.~ am llO$sas Jllº;ttieas parliun~ntM'as, 
'l u.c seja · 1 lturado o r~gim mto prir~i que a r~s· 
po;ita :\ falh elo throm;> ~ j,1 vot:i<l:t ~··m dis
c)1s~·~o . (,1)uo•tcs.) . · 
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Ouço alguns aparte~. que contêm a seguinte 1 O Sn. LomtE:"Ço ni~ ALBUQUEil.QUE: - Desde 
censura :-sendo a ~(SCu~s~o da ess ncia do que supprimir-se a tribuna realmente não ha-
syste!Jl~ rep,-esentauvo, v::u o. minh:i. iil.dica- verà ~·erbia~em. ' 
ção foril-o ·m sua orig-'m ; aléa1 diss•), a dis- "' · 
cussão da resposta à fa1h do throno é uma O Sl\. Ar.u5TJDES Spr;,;oLA =:-Est~ aparte. per-
val~ula por onde se manif,sta a minoria. doe-:iie 0 :1obre. deputado, nao est<J. na altura de 

O S F S 
. E . sua rntelligenr.1;1 e de sLrn illustr;tção. 

R • • UA~ClSCO ODRE : - ' • 2. mord,i.ça ~ 
ã tribuna. · O ::iR. Loun.El)ÇO DE AI.nUQlJERQuil; - Estã, 

O Sn. 'RIST • S p . certamente; V. E,;:. quer a;·1·11 thar 0 parla-
• ... IDES ?IXOL.t :- or 1~30 en- mcnto · 

tendem os nobres deput~dos, que me in&0r- • 
romperu. que a indicação é anti-lilJ ral. O Srr •. AllISTmEs SPri:oL\: - Jà explicl11ei o 

Ora, senhores, eu não venho •fo fó;-ma al- meu. pensamento. A liberdade de trihuna não 
guma. levantar-me contra 0 reg-imen da dis- · c?nstsle era fallar sobre tudo e. a todo. propo
cussão, qu·i é da essencia do systema repre- 1nto · Todos re ·~nhe::em lªª· s1 conltn)la1•em. 
sentatil-·o- A discussão é da essencia do svs- as mesma? praticas. vamos lavI"ar a sentença 
tema; mas e r. discus,;;'[o [)roveitosa, utiL ten- dr. nossa mcapaódade para o systema parla
dente ii. um fim definido. de1ü1·0 dos limites menta1". Dese.io o systéma représentafüo, e 
iue a propria natureia do sy~tem~ .. traça. nl\'.o e~t"' e~pecie .. · não sei si sera demasiada 
Não se trata de condemnar a elortitenci:i p:tl'- ousad1<> emprcg:ar a palavra .•• esta ~specie de 
lam11mar ; tr<•~-se de condemnar ~ssa· ,,~r- far~.a, que o ;J<llz ha tantos annos assist~. 
biaqc:m inuiil (apoia4os), <]lle n'!o faz m~âs O Sn. FztAxc:sco S01>RÉ :-E' uma farça re-
da quP. des:ccreditar a eloc1uencia p•rhmen- presentada e~ todos os púzes. 
tar. Em legar de rebaixar :). cbquenck po.r
hmontar, d''seJ.o, ao contra.rio, con orrer p,1ra 
dar-lhe a autoridad~, o presti;;-io e o brilho. 
que as nossa< discussões, polo modo t>o1· que 
correm, têm-lho tir,ido. 

O Sl.1.. FRAKcrsco Sonam :....:.:..Ias isso corre 
· por conta. dos oradores. 

O Sa. All!sTmEs SPINOLA:- Não ê tanto 
assim ... 

O Sn. FRAxc1sco Somu; :-0.irre ; ng1rnlles 
que não podein elevar o assum]"tO n:Co snbarn •i 

O Sn.. AltrsTm:zs S?rxor,A: - O parlamento 
actual tem uma grande respons:tbilidad~. 

Si as esperanç~s qu·? a U'\~ão deposita cm 
nôs se cs necere m, si lll:llbo.ra tarmos inu til
mente o te1npo, si não conseguirmos imprimi~ 
ua legislação o cunho ,fo nos~as idó~s, do nossos 
prin~ipios •.• 

O Sr... GE;n:..u:w :-Quaes são elles? 

O Sn.. Anr.!TlDES SP1xoL,1.: -Niio ó passive! 
ri.presentai-o;; nesta momento .•. 

... devem.os, por cmquanto; d~screr da fu.l-
0 Sn.. AnisTIDES SPr:o;or.,~:-Si conli11u:i.rmos lado. re"o'ler"~ªº do system~. (:\pàrtes.) 

a nia.nter os moamos habitos, 'lun cst1lrilis,uu as Sr. presidc111e. c<rn1prehcndo <1uc em uni p:..iz 
i•cuniões d;1s cam'\'"'\s, L~rú 0 paiz ~ '[llO Lem velho, que tenha 11111 go~o\'n<l secular. de an
:i.tó hoje possuido :- p:irhrncntns, n:lo direi tigas t·.·a~ições. com profond«s raizcs. possa. 
completamente inutei ·, m is ,.J;aixo de S'.lil fu&ccion;tr <l par1'><nM~O e pouco leg-íslar, sem 

Lt·iuun:c. 

miss:to. •1uc haj•\ inC')Il\'Ct1ientc. grn um p:iiz novo, 
Nestas condições, Sr. lll·esidcnte... po~ém, como o nosa1>, q·1c ;cinda est:i, posso 

dizol-o. <Jm um perirxb do organização, em qua 
O SR. Loum;::..ço n:: A1.1iuqu1~t\QUll :-X estas qn"si tod is os se1·,·i~os n:ecossitarn do 1ue1lidas 

cond,ções, vem :l rolha, :1 i11uucns:i. ,.olha! lcgi~btiv:1s, em •]llO :1.Ín~n se :i.ch:i.m regulc.du 
O Sn. An1sT1DES SPrxor"\ :-•.• entendi dovol' a.s uo::sas rebçüe~ civis peh legislação da rue

diio1· .i.lguwas pl>ll:l•\"L';1s aut~s <lo iunn.l:i.1• n indi- t1·opalo, em ljll.O parlo d:i. .pro11ria legi~laçiio 
Cll.ÇãO :i. mesr1 p:tl'fl. provt\r quu clh se :1j ustn penal aind1\ e :1 mestua da anti i::-a ruonarchia. 
perfeita.monte llO systenrn i·cpresent:.1tivo, n:lo absoluta de Portngal. a esterilid:i.de do parla-
1·epugn:i. à sua indolo.. · lllento, ou dem~sinda difficuldado no processo 
u~ SR. DEPUTAOO :-Não estâ con~orme aos 101ri•lativo, não podem·set senão muito preju-

principios l iberaes. dicia es. 
Antes de conclnil" lembro-me, Sr. presidente, 

O Sn. All.[STIDES SPIXOL\ :-Foi esse o meu de um acontecime11.to·, que vem confiruiar o que 
iuten to· , ea disse icot·ca ~a desnecessidade da discussão 

Julgo que acompanhar-me-ão todos c.que1- da resposta. ã fàlla do throno. 
les que deseja1n arredar dct trib •ma p;i.rlamen f.:lt• Quan.Jo. na sessàn pas3ad1, encetou-s~ seine
esS<i.S « longuissimas dissertt\ções, y_ue ningllem lha.nte discussão. parecia que, segundo os 
ouve, mas s~.em in exle1iso nos j<>rnaes o!li- nossos antigos estylos, a occasião era a mais 
ciaes », pot• \llIIOl' â propria lribun;\, po~ amo1· , opportun'1 para um brgo deb1J.te polití.co. 
â noss:i. pr.ipria r;;putação. (:11Ja1·tes .) 1 o partiria con~erv"iot•, q1ie estava ha annos. 

E' funJada. e1n uma c~nc<>pção · fal<a d'.J sys- sem rep1·e•eat:.nte no parlamento ..• 
tema repres~nt:Ltivo a obje ·~\â1J qne fazem os 0 Sn.. Fa,,XCI$CO SooD.,: :-Tres annos. 
me'1s nobres collegas. entenrfondo 11ue eu dcs~;o 
an~orclaçar a tribuna. Dirigir as discussões, O Sa. ÂRIS~'!OES SPIXOLA ::_ ... que o<tava 
f.i.zel-r..s µ-yra~ sobre o~ ponto cnntravortido, ha tres anilas sem. repressntante ua calm'rn 
regulal'isa.r. em uuta pal:.1vra., os nossos trab tlhos 1 te1np'1ra.ria. a 1ui aprescn~ou-se com uma mi
p~~o. 11uc scj.i.m focttndo~. n~o é ª"iordaçar a : n~rí:'l dí.sLiuctis~i.i:.a. fün fr&nte estavn. um 
tr1b1u1.a. ! nnms:~r~o no\'o. 
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Tinham-se da.do aeonteci1nentos p~liticos 1 apoiados); n~ di~linuta dissidencia _liberal e 
"mporlantes a data: da ascen~ão dos ltber:te~ na grande 1ninor1a conserva.dora. existem ta.
~o ·j>v-le:r, Clll .t878. Pois bem, a. no}ir~ min~da., Jl}nt<Js tão elcvad~a, ~lh1strações tão ~uperio~e,, 
inspir:tda. por um peru;amento patr1ot1co, disse, parlamentares tao ~istinctos, que somente por 
pelo orgão autoriz,\do do Sr. _·\lmeida Pe- concess:Io dos meus illustres collega~. por favor 
!ºOÍra, que concordava. em que. a discuss:\o fi- que a ellos agradeço, poder-llile-iu. caber esaa. 
i~«~se encerrada no mesmo dw. em que co- honra. (ilfuitos iuZo apoiados.) 
meçou, para cuidar o parlamento nas leis an- Antes, Sr. presidente, de desenvolver as 
nuas. · . f:iOUca.s observações que tenha a fazer em re-

Eis ahi :i. prova de que é muito díspensa,-el lação ao projecto em iliscuss~o, peço licença a 
t(l.l discussão, e que o systema representati\'O V. Ex. para o:lirigir-me ao meu antigo chete, o 
nãs so:fre si n. supprímirmos. nobre prGsidente do conselho. 

o SR. LoüREXÇO DE ALoüQCJERQOE:- Logq, A divergeneia .que in~eliz~1ente hoje sepa.ra-
medio de v. Ex. serâ inutil. me de S. E:<:: :unda na."' pode fazer .esqu_ecer 0 rc at1uello respeito que e11 sempre tnbute1 ao 

O Sa. AR1s·noES SPlNOL,t:- Log-o a minha nolm:i pr'~sidec.Le do conselh<J. 
indicação esta de aecô,·do com esta tenden~ia, · - Até hoje, como sempre, conservMei as mais 
que a propria mino!"ia revelou, de ap1·ov~lt:i.r A'l'atas recordações daquelle te!llpo, em que 
malhar o nosso terupo, de dar melhor onen- S. Eii:., "omo chefe, comm.:i.ndava nos mais rc
ta.ção aos nossos trabalhas. nhidos o i;loriosos combates que nesta casa te-

A medida póde ficar consig-nada no regi- mos tido. 
m.ento da casa· E" meu costume, Sr. presidente, sempre que 

Alem desse e-s:emplo, a c:unn.ra tem dado subo a tribuna,. medir a~, minhas palavras, cal-
outi"OS de elevação dos seus sentimentos. cubr ;i~ proposições que enuncio, de modo que 

Houve éntre nós quem \'aticinasse que a nenhum dos meu-. collegns possa ve~ i:<elks a 
eki~:<o distric.ta.l, nos termos cm que a a 'o[JtOu mínima offensa; p:'.ro. com o nobr;~ presidente 
a lei de 9 de faneiro, abaix,,ri,1 o nivel do par- t.10 conselho sôbe de pauto esse meu proposilo. 
I:i.mento, p orque os deputados, imbuídos de cs- Garanto a$. E:>:. que não verá nas minh:i.s pa
pirito partidario. para aqui tr;iriam a politica Iai·ras, não encontrará. nas minhas phrases a 
local,estreita e odient:i.. A primeira experiencb. mais ligeira offensa, a menor allnsão, que possa 
desmentiu o \"atHnio. de leve magoar pessoalmente a S. Ex. 

Esta. c:i.mara. tem sido maíto parca em dis-
cussões de politica local. E' bem certo que a O Sa. Pn.ESIDEX1'E. DO COXSELHO: - Estou 
velha matraca p:wtidaria tem. este anno batido certo disso. 
m::lis no sen:i.do do que aqui. O SR. lGN.tcro IliARTJI-;s :-Durante o tempo 

Pll.rece-me, pois, Sr. presidente, que e'>~e p1•i- em qne nós vivemos na opposição, a nilo foram 
meii-o anno da nossa rounião é o mo.is propicio µoucos os annos, eu, ciue ,iã respeitava o nomo 
para estabelecerrnos rnelhores estylcs pada-- elevado do nobre prcs1Je11te do conselho, tive 
mcntares a.fim de que o systema, qM nos rege. occasiào de mais de perto conhecer e apreciar 
pl'oduza os rtlsultados que a na.~il:o delle espcrn, as distinctas qualidades de que S. Ex. é pos
acreditando no benefico influxo da reforma elei- suidor. 
toral. (Jluito bem!} Combati sempre uaquello> pontos, (,s vezes 

Eis 9 minhn. indicação. (Lê.) O> mais arrisca.Jos, que S. E:c me indicava; 
nem um:i. só vez S. Ex. de1•e ter sentido Gm 

Vai â mesa, é lida., apoiada .e romettida à ruim. falta. deoor:i.gem, comquanto muitas vezes 
commissão de policia a seguinte d9;·a ter conhecido no humi!Je oi•:idor a defi-

I ndicação ciencia do talento, a falta de illustração ... 
O S:a. FaEs1ni;;NTE no CoNsl!lLHO: - Não 

regim~n.to a se- apoiado. q; llldicamos que &e faça no 
guint·~ alteração: 
-A respost.1. á falia. do tb.rono e as emendas 

i mesma apr6s •ntadas 'erão votadas sem dis
cus,ão. 
Sala das Se;:;Õ~> 2 de Junho de i882_- Aris
tiries Spinola.-Leopoldo de Bulhües . . » 

SEGL'NDA PARTE DA 0RDEM DO DIA 

S ~ gunda discussão do proj)cto prOl"Ogando O 
orçamento. 

O Sr. presid ·nte do.. conselho, ministros da 
~arinha, agricultura·e ju•tiça entrJ.m no re
cmto e occupam o s :u; lagares. 

O Sr. Ign.acio 1"1:artins (si
lencio):- Sr. presidente,. não me caberia por 
certo a honra de romper est~ debate, por si tão 
importante, si pelo merí to ti vesa~ sidQ regu
b.da a inscripção dos oradores (muitos nuQ 

O S:a. lG?iACio MARTINS:-... mas recuar do 
sacrificio, fugir do perigo, deaer tar do · posto 
indicado pelo-<lever, asseguro que S. Ex. nunca 
me Yi u . ( A.poiad.os. ) 

O SR. PRESIDENTE no CoxsELHO :-Apoiado; 
<i verdade. 

o SR. lG~AClO 1faRTIN"S : ...;.. Nessa occasíão, 
Sr. presidente. como era muito natural, entre 
os poucos liberaes que <·ombatiam nesta casa 
os nossos o.dversarios, as relações foram-se es- -
treitando, e d"alü veiu a amizade intima qne 
consagrei a S. E::s:. 

Declaro ao nobre presidente dó' conselho qu.e 
essa amizade, por isso mesmo q_ue era verda
~eira, couserva-se até hoje : a ami7.ade quando 
e verdadeira nunca se quebra. 

Ilfas, Sr. presidente, o principal elemento da. 
amizade <i . a igualdade. Disse um philo~opho 
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que qu.:i.ndo d"e11tre dous amigos um se ele,·a, 
aquelle que.fica inferior póJe co!lt"i- ter dooutr'?, 
'luiindo muito, :i.s refaç.ües de simples conhcct
men to. 

Eu não quero avançar tanto em i·ela~.ão n.o 
nobre presiaen.te do conselb.o ; m3.S pa.re~e-me 
que já. vou sentindo a verdade dessa max•ma do 
philosopho . 

O nolJrc p resinente do conselho, mi. elevada 
posição em que. hoje se acha, tem novos amig-os; 
faço votos para que d"ontro ello~ S. Ex. en
contre. ao meno3 em algans, t :intii lo:i.ldane, 
tanto. sinceridade, tanta dedica.çilo como en
controu sempre naquelles que S Ex . deixou 
do tempo em que era grande pelo taltinto o 
pelo Cll.r:icter, ma.<; em q uo não era grande polo 
'Poder. 

Sr. presidente , tenho por costume, em 
tonos os actos da minlrn YÍda, •is:ir de todn. a 
fmnc1uezs., propria do ge~io mineiro? e isto, que 
em mim é um sentimento urna.to, m:usfirmou-.>e 
com os conselhos e exemplos do nobre presi
dente do conselho . 

Peço liceuç:>. :i. S. E:.:. para. <lizer-lhe, com 
aqU•llla fra11queza qu'} me e propru. e de que 
S. Ex. deu-nos; e!ll outros li:! r~pos tiio grandes 
exemplos, que senti profundamente o procedi
mento que S. Ex. te\·e, torn:indo-so na. tl'ilmn:-. 
do senado acho de allusõels injus tas, quo gra
tuitos inimigos em 1876 mo fi>.cram. o que 
S. Ex ., mais do que ninguem. conhece c1u::ro 
re,·olto.ntes e imriroced<Jntes eram. 

O SR . P1tESIDE1'iTE oo Co:-;.sEr,ao: -Xão me 
referi a V. Ex. 

O Sn. IG:s.\cto M.A1tT1ss :-~ão podia ter-se 
referido o. outro . 

O SL\. PnESrDE:STE oo Co:xs:r.t.RO : - Xão, 
senhor. 

O Sn. fo:>Acro M.rn.nxs :- Si me é permit
t !do, cit.;i.roi o nomo do meu illustre amigo, o 
Sr . Candido do Ofü·eira. 

O Sn . C.1."l\DIOO DE Ô LI VEIRA : - E" vordo.dc. 
O Sn. lGx.\cro MAirmrn:- S. E x . não era 

candidato de chapa., UUts entende11 qne tinha 
soffrido uma injustiça cotn essa exclusão, e 
apresentou- se candidato. 

O Sn. C .\N1>100 DE 0 LH 'EIRA :-Re,•oltei~me 
contr:i. os g rnndel; eleitores simplesmente. 

U:>1A V;JZ :-Era rebelde nessa. oce:i.•iiio. 
O SR. IG:\ACIO )ÍA!lTINS: - Appo.receu lam

bem uma. cho.p" c1ue se denominou catholica., 
na qual i ncluiram o m·fü nome; mas devo de
clar:i.r :i. camara <l iio p:i.iz que, apenas tive co
nhecimenlo do facto. recl.amd paro. que o meu 
nome foss e dell:> eliminado, porque, fazendo 
pnrte da cho.pa liberal, o meu esforço não podia. 
nem devia. sC!r senão para :i. ,·ic toriadesta. chapa.. 
(A.poiados.) 

Nesta occ3sião a Providen cia Divina parece 
que quii experimento.r a m inha resign:i.ção e 
po.cieucia.. 

En sotrri, o n obre presidon te do con s<Jlho 
saoe. os mais duros golpes que se podem solfrer 
na vid:i.; durante os tres mezes proldmos da 
eleiçã o vi mm·rer um. irmão ... 

O SR. C.t:->omo DE Ouvi:mA : - :Don teste
munho. 

O Sr.. lGxtcto hú.rtTINS : - •.• um :tilho, o 
no di;" cm que se procedia á ~leição (''.ºm. 1'~: 
c.;111rnio~icla) , ,.i e)(h:i.lar o ultimo suspiro o vir
tuoso ente a. r1uom ou cons:t:;r:w·:i. todos 011 puros 
::i.ffcctos da minh'nlm~. 

Si me ú Hcüo invocar o tes temunho de :i.1-
" UCIU, ho. nesta casa (r:om sentimento) um 
i'uustrt\do colleg:• nosso, a quem elevo grntidt<o 
sem limites, o que ncompanhou-,uc Ct1111 a sincera 
<ledi caç;io de 1·erdadeiro amig(I om todos es tran
ses d0lorosos dessii tris te q11adrn da minha vida. 

Refiro- me tio ill11s tr:i.do modico o distinctis
simu tt1inoiro, o meu p:<rticul.'\1· :1migo Dr. Vioira 
de :\nck:tde . 

O Su . [G:>.\ Cto llhllTI:ss :-Quall:(ucr outro. 
como disso, podia fazer- me t.acs i uJust:i.s alh1-
sões , mas o nobre presidente do consell\o n:io 
til1ha o direito de :is f:i.Y.cr, porque S El\, tinh:i. 
certez:. de •1uc ett era neste ponto victim:• de 
um:i. censur:i. sumamente injusta, de uma mi:>e· 
r:wcl intrig-a, p:i.r:i. não cmprcig:i.r out.:·o termo O SR. AFFoxso Czr.so Ju :-.-10n :- E' umn das 
mo.is proprio. glorias d:1 pro\"incb do .Mi nas Gcraes. (•'f 11ilos 

Senl1ores, oro 1876, qu:indo pela primeir:i. YCZ apoiaclo~.) 
procedeu-se em todo o imperio a eleiç:Io do o SI\ . !GxActo MA1tT1:-;s :- S . Ex. não me 
ter~o em vir tuda da refortn:i. oleitornl de 1875, abaudouou mu só inst:inte nesses rudes golpes 
o cen'ti-o do partido l iberal na minh:i prn1•incfa. por qiie passei. 
ori:ra.nizou uma chapa, na qual, como t1nhn todo o nobre presidente do conselho, que infelizº direito, occupavn. o pr imeiro . logar o nol>re mente tom ta!nbom solfrido iguaes golpes, pôde 
presidente d? coi:iselho . Outros .1llustres mein- calcular a prostra~~to e ab11o ti01ento que no meu 
oros do p:i.rtrdo hberf\l dalla faziam JJ •:r te, e o e~pfrito deviam te i• produzido. conio produziram, 
orndor. que.f\gor:i. occup:i :i. tribuna, foi t&mbem tão a:r"11des e irrep:i. r-aveiij desgraças. 
nella. inclnulo • \ A~ eleiç.ão, 1101•t.anto, correu- me inteiramente 

Não foi pod.n, esta. :i unica chapa liberal indiffer ente ; nem umacar k'\ <Jscrevi, neüi uma 
que appar~MU n:i. provincia; ontr:ts app:1t·ece- circular expedi; e, si ns_dcsgrnças por que pas
ra.m alem de :1la:uns libernes dissi.dentes que se sei me tivessem sobrevindo alguns dias antes, 
apre~entaram. - ou t~ria retirado o meti nome e não terU. sido 

O Sa. P1teSIDE!>"TE DO Coxs1:Ll!O :- E eu não caud1~ato. . . 
d"sse 0 contrario disto. Poi~ b~w: no d1s~r1~i.o..em que mor?, c:omo 1 

em quast todos os d1stnctos da pronncia. a 
O SR. l Gl\1.CI O :MARTINS :- Peç.o o. :itteu~ão de chapa liberal nr,o foi integralmente votad.f?-; mas 

V. Ex . na apuração final o meu obscuro. no:me ficou 
O Sa . Piu;stt>E:'>"TE DO CoxsELHO :-Sim, sc- j immerecidamente collocado no pnmen~o logat 

nhor. dentre os candidatos libera.es. 
V . r. - 33 
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Deste facto,para o qual em nad'i concorl'i,sot
yir:-im .. .se 03 1neus inimigos para llirig-ircm-111ô a5 
l.l .. ~ll:; :teres e injuSli.lS censur:.is, o não re.sp"i
tando neiu a d0r que me acabrunhav:t. pelos j~r
mi.es, cniartigos anonymos,a qne nuner.julguci 
dever 1·cspouder, ta:l'.artim-me de <lcsleal pat·a 
eom os rneus illustrcs colllpa11heiros, e pro
curaram fazei· crer que eu havi,i. guer1·co.do o 
nome do meu íllustrndo comprovinciano conse
lheiro Lafayattc, e de outros. 

Devo decl:ir:tr que, ·encontrando-me n<:st;i. 
canml'a, alguru tempo depoh, com S. E:'(., n~m 
uma só vez o nolire e:.:.inhústro cb justiça foz 
allusiio a este facto. 

Suppunha, pois, que jà estn.va completa
mente justificado; calcule agora a camara 
q u:rnto me foi sensi vel e doloroso o q ut) disse 
ultima.mente o nobre presidente do conselho no 
senado. 

Disse S. Ex., resporrdend~ :i. nllegai;rto de 
que tinha vindo eleito pelo terço em 18i6 (l.J): 

((.Sou o 14° votaclo; m1ui está a acta da apu
i·açffo, que te>tho iia m<to. 

« .4.carcsce;ita;·ei ao ;wbrc se1iador: estava 
eni 1ninhas niaos ·Sút ~iiuito m.ais votado, fa
;;en~o o qiie em collegios libuar-s se (e= a 
~nuitos 1ionleS" co:tna, por cxc~nplo. ao no;.ne 
rlo ~eu ex-c_ollega .mi11is:1·0 da just1çrc, qtw de
'liena ter sido efotto nesse aimo. ·isto 1!. si n 
li!Jci•ac.< n(i'O {OsSCiil i•eti,·ados Votos : GU HiÍO 

escapei; e cscapiH'ia: si nos coUegio; ein ~tw 
ess(t po!lc;·osa (am1l1a, a que o nov1·c se1ia,lo;· 
se referiu, doú1ina, como se di;;, pa;·a pri.r1cw 
seus lo1i:1os e clesinte,.essado.- sc.-viços, .<i 
nesses co/.l~aios. ~ite nffo s1ío miiito poti.cos, 
cut;~a cOU;U~ se )'U7o (l.;e:;,~c SC'úipre sa~itlo bater 
chapa d~ partido. 

« s,-. p1·es1dea1c, nesses c'olleyios, em clci
çao algu>iui cu tive 1J.;n coto i;iais do que 
os ~neu~ co1n11anhciros rlc chapa ; nesses cot
lcu•O•' V<ilrn-s~ SCll!/1l'C cJmp<t Hilal!ill!C, C ÍSIO 
seja dito earrJ. r;l m·iu mi 11!1n e do.~ m ens 
aiiiiyas. • 

"-Esse p&dc,·, a qt"·' o noln·e senador se ''C
fac, da mia!w /i:<milia. para 1on1al-n. odiosa, 
1ll'i!~•11 a1~1·ov~i 1ou a mim: tirdo ajlrai:eitoH ao 
pMl•clo ltbel'al 1Z.:srlc a prii,,efro rcíaado até 
h,;,jc ~~ a ;;.ii.:iil, pc:J.~oo.l~nr.:nt" ~ nc1n <e. íJJ..Cni

br·~ nenli1rn• da ;;iinhit {(tiiPZia, nWt(a a11,-o
'VC<tou. 
• ~ SQmOs 11;is pob1ys s~;·tanejos que temos 

;ulgado se1n1we 1;rnis acei'tado c1·iai' !)arlo e 
plant(ll· batatas, do que fa:;e1· polit ic11. 

« PortMito, quanto ao terço, eu (in a 1-1• 
"?tado; e todos os 1neus com(lanfwiros, inclt!
si~c ú ho1irado scnadoi·, q1rn mi; fc; esta cx
pt·obraçilo 'in. Cll.m.ara) ti 1;~,)·(tíii i9ual 11u.mei·o 
de ."'oto~ nos co~legios_ e>n que eu i~odia pedir 
pai a ?m1ii 'VOtaç«O maior, pm·a s1dm· á cicstn 
do., ?;iem companliei,.o.< na lista. 

« N~nhimi dclles vodei-i a (a:;0,. melhor este 
11ia1ie;o do 'li!ª e~~; mct8 e" fil-o em pro'lieito 
da ~'':!'Pª; nuo ttr~ tnn votrJ íilais_. nem. ~tÇ.'!Sa 
el.e1ç1~0, ,iem. c1;1 outJ•tts 1uaesgirnr· dn ljí·<1-
1'.t;-icia:. 

· O S1t: Pal!smx:-<'rr: DO Co;,;;;;.o:Luo : - Mas! 
por q1le isto é nttribui<lo a V. E:c ? ! ! 

O Sn. I::clc~o :\hnT1:-;s :- V. E'.(. sabe q11e 
« :.ccusaçao foi 1nquelb occo.sião feita. unica
n'.enle ••.mim. ).fo.s, sí ü1commodo a V. E":s:., não 
digo maB nm:1 pahvra, porq11e j:\ disse e repi
lo, n~o quei-o de fômn algum~ m:lg<Hr o nobre 
pt·cs1dente d~ ~onselho. ~· Ex. deve compre
llender a po.s1çao contrariada em que est.on. 

O Sn. P1u;sIDE="l~ uo Co:\SELHO : - Esta na 
posi~.ão que o seu dcYCl' lhe permitte. 

O_ $1t. foxAcio ~LmTr:xs :- Peç~ a attenção 
de V. Ex. · 

A n1emori:i. elo nobre prcsicfonte do conselho 
era, om outros tempos, admirnel; S. Ei.:., 
mesmo durante ;1s lutas que se travtn'ftm uesb 
camara, do nada se esquecia, lembrava-se das 
cous~s mai$ minu~iosas ; :1gora pordm, por di
rnrsas vezes, :i. su:1 memoria lhe tem sido i!ll{el 

~01• º"emplo: diz S. Ex.: riuc não teve um vot~ 
m~1~ do que qmtl•1ue1· dos SClts companheiros de 
cbapa nessa <Jleiç.'tô, nem n is outras, nos co!le
g-ios. em que justaménte predomin1 e influe a. 
sua !lhistre e numerosa familia.. 

Peço licen\:L pars l'ecol'dnr a. S. Ei.:·. o que 
se p:i~~ou nD collegio de Pitinguy, nn. elei~:'io 
de 1816. 

O nobre presideafe do co11s elho teve, como 
eu_ e outros candid:;.tos da chlp:i., :36 votos ; mas 
o 1llustre Conde <le Pi·ados, quo ta:uberu em d.t 
chap:i, .e libera.l dislin~to (apuiados), tevo apenas 
nove -;atos; o follec1tlo cmnmenfador Paul:i. 
S:iutos, que ta.mbem era d:t chapa, tij\'C um 
,·~to, e o meu colle!l:n. e nmigo, Dr. Astolpho 
Pio, que tambe111 farni. parte <l·.L chapa, não teve 
nenhum ,·oto. 

Nesse 1<1esmo collegio, e ncs.~ mesma occa
s~lío .. o nieu illustre 'i.n~ig·~ clcpntado pelo 2• 
d1stncto d'i n1ssa pronncia, o St·. C:'tndido de 
Olirni1· '. • riu o não o.r'~ da cha.p:'t, tove 36 votos.; 
o fallccido tlr. Hygu10, qus não era da ~hap11 e 
que era sobrinho do nobre pl'esidente do conse
lho. te\·c 35 rntos, e o illustre Dr. Bened'cto· 
\':tllii.dar~s, tambern sob1•ü1ho do nobre presi
denle do conse[ho, e que Ln.mbem não era. da 
chapa, leve 26 Yotos. 
.~º colleg:io do Pari't. que fazia parte do dis

lricto de Pllau~u~., o onde tom o nollra prosi
clenlo rio conselho ;;ruudc 1.:n·le 1la su:i. illustre 
fai~ilia., teve S. Ex., llC8s;\ mewui. olciçíio de 
!816, 36 votos, e no omta.nto o Sr. consefüeiro 
L:it\yette te1·c U1'l rnto. e os Srs. Conde de 
Prados e commenda.dor Paula Santos, nenhum 
,-oto, ao passo que os Sl's. Drs. Candido do O li
\·eira, Boncdiclo Valhdo.res e Hy~ino th·aro.m. 
os àous pl'imeiros 35 e o ultim~ 33 votos. · 

O Sa. CAxnrno DE ÜLlVElRA :- Não foi o 
nobro presidente do conselho que iuter,·eiu. 

O Srr. PRESIDENTE no Co~si>Lso: - O no
b1·e deputado bem $abe que eu nunca. iuter,·e
nho em eleições. 

O Sn. fox,1cw M.utn;,·s i- Não accuso a 
S. Ex.; só quero pl'Ovar que nessa elBição,como 
em outras. a. chapa liber<>l não foi batida no 
dl$lricto do nobre p.·esiden!e do conselho, e 
que a. sua memori;i lhe foi infiel, quando asse
gurou >1:(0 tor tidn aesses colle~ios nem um 
rnto mais do que o~ seus col!lpanbeiros d!l cha.p:i.. 
(T l'OCaíli-SC Ct]lCtl'tC$ .) 
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Sr. presidente, 1;a Tida politica, principr.l
mente cm nosso pa1z, ns conscc1ucncias qu:\si 
nunca. correspondem .'LS P''cmissus. 

De todo o nosso esforço, ·de todos os nossos 
trabalhos, resul ta quasi sempre o imp~evi;to, 
t.o1•nnn<!'l cxacto ª'luelle dito, que j:i. po.ssa como 
un1 a:t.10111a, quo no nosso pair., em política,' 
tudo se resolve pelo absu1·do . Todo homem 
politico tem mo111ontos em qM se recolhe ::\ $L 
mes1no, procura pre"1"el' o foturo, modil' os seus 
passos ~ dirigir-se de moclo que do seu Lr•1 bnlho 
p_ossn. vtr iilg-um r-esultado benefico a set\ pniz. 
l'\esSlls occn.siões o homem palitice c~lcuh e 
procura. prever as condições futuras, em o1ue se 
podera ;1ch11r. 

Eu. como todos, tiva o contintio a t01· sem
pre destes momenlos e horas intimas ; mas 
n.sseguro a V. Ex.. que em todas as minhns co
gitações nunca me p:issou pela mente o :i.ch :ir
me na posiçfü) em que hoje estou. 

Liberal do todos os tempos, eu sentia cad!\ vez 
~is robustecer- se a fé nas minhas ideas ~m 
os e.:emplos que me da.-n o nobre presidente do 
conselho, com os seus conselhos e com a sua. 
direcção. 

Confiando muit.o no nobre presiden te do con
selho e respeita.udg, como :>inda b.oje o l'es
peito, parocia-m~ impossivel que houvessEI uma 
occ:1 sião ua roinho. .-ida política, em que, por 
amoi- dos p!'incipios libéraes, eu me sentisse 
f9r9ado a declara.r op;iosição n um g-.ibinete pre
s1d1do pelo meu ülustre e antigo chefe. 

Esta minho. posição contraria-me tanto mais 
cio.nnto é gr.1nde o pez:i.r rplC sinto vendo-me se
p11ora<lo dos meus distinctos co-religionarios, il
luatres o.migas e companheiros de lutas na minha. 
provinci:i.,os nobres deputados por Minas Gcr aes; 
mns, Sr. presidente, muito pôde .om mim n con
vicç:1o dos principios, e ostou convencido de 
que o gabinete est:i sacrific:mclo os pd ncipios 
libera.as. (Apoiados e 1u!o apoiaclos.) 

Inutilmente procuro convencer-mo do que o 
erro esteja ela minha par te. Fnço sinceros o 
n.rdentes voto;; para que o futuro mci Ycnh:t. 
mostr;i.r que o nobro presidente do conselho ostà 
trnbalh:mdo pat'a a. rcalir.~iio d.is idóas do p:u-· 
tido lib6r.il, c1ue este mi11istorio é o moihor q 110 
o meu p11rtido poolí:i. ter p:u~• garanti:i. do seu 
futuro e para 1·ealização do seu progra1nm:.1. 

Si o faturo demonstrar que estou em erro, fi
carei contentissimo, ainda mesmo que fique sn~ 
c1·ificado, pois que, Sr. presHente, o st1el'ificio 
de um homom uru:fo. v"lc por••nle um partido, 
:iiniln mesmo que esse homem seja do. :11Lm·:i. 
do nobre prcsidcnle do con;;clho, quanto mnis 
,:;e»do tão obscul'o eon10 o orn.clor que occ11pa 
agora n attei1ção cl:i. camara. (Nc7o c~poiacl.os.) 

Sr. presid1.mte, si o ministerio demonstrar por 
11ctos qne a nossa opposiçtto é injusta, que ollc e 
liberal e CJ,.,ue realiza as idé:is do nosso pnrticlo, 
creia V. Ex. que sentirei immenso p1·111.Gr na 
minha condomnaçêío, porque vol'ei o 'l\1C i<111i$ 

desojo : o programmo. do meu partido 1·calizado, 
e o 11osso paiz fel iz. 

O Su. LmA Du.rnn: :-V. I::x . uiio pordor:i. 
nunca o concoit.o em qul! o tido ua prl)vin<!ia: 
póde estnr certo •listo. (.-lpoimlM.) 

O SR. foxAC!O 1\Lum;:.;s :-De V. Ex. eu ga
r.i.uto quo nuncn pcrdo1·ei o conccho com <J.Ue 
ll_le ho1ir" e a amiz;lde com que tanto me ths
tingue. 

O Sa. Lnu DuAnt'll :-Assiro como de todo 
o _p:n:tido li~1e1·al e especialmente da nossn pro
vmcm,\l ato do proprio Sr. presidente do conso
lho. (Apoiados ge;yJ.as.) 

O Sa. IG:u?IO ll!Ann:-;s ~-Sen.hores, a politica. 
em noaso patz tem chegado a um tal estado 
qa9 procurn-se com perfídia e maldade attri~ 
bu1r :t posição de 11ualc1uer deputado a senti
men\os pequeninos, indignos e mei!quinhos · 
·pr0<:11ra-se â meia voz lançnr insinuações ma: 
le~olas de que um estã na opposiçlio por des
p~• tn.do , out~·o por descontente , outro por 
uao consoguu· elo governo favores, emfim , 
procura·sc dosvirluar os mais nob1·es sentimen
tos, attribuindo-os a misera veis motivos. (Apoia
dos e mi o apoia.dos.) 

Eu declaro a V. Ex. que não tenho de todo o 
ministerio 21 de Janeiro a menor queixa. 
Os nollres ministros eonservnm para coinmigo 
a mesma estima que tinham, e, au torii;ado pelos 
meus illustres collegas da díssidencia, declaro 
a V. Ex., â caro.ara. e ao pa.iz que a dissid.eucia. 
nito ambiciona, nem póde, pelo ~CU [lSqueno 
numero, :u:obicion:ii• o poder. (.Apoiados da di$• 
sidcncia.) 

Nenhum membro d:t. dissidencia q11e1· sei· 
ministro. Nôs todos conhecGmos a facilidade 
com q no se e ministro nesta terra. Elles se in
ventam da noite para o dia, sem ao saber donde 
surgiram; mas nenkum. de nós o quer ~el'. 
(A1ioiados dos dissidentes.) Apoiaremos qual
quer míuisterio 11ue venhlL proct1ro.r realizl\l' 
algumas tlas idéas do partido_libe1•a.l (apoiado&); 
apoforemos este proprio ministorio ti de Ja
neiro, si elle aceitar e L•oo.l i7.ar nqo.elle modesto 
programma que iiim1 cst.'\ sessi'io nós apreson
la111os. 
u~r Sn . Di:t>UT.\00:-Depoi~ do or~mento . 

O Sa. Rrs.u; :-Qu:mdo a asscmblêa fór en
ccrrndn. 

O S11. foxA.cto !II.<11n:.s :-Si 6Ó dopeis dOli or
' "mentos $0 llll<lei;so tr:i L'H' ,fo l'l) l'o1~ua11. nuncat. 
lori11n1os uma refornrn. (.clpoia(fo$ e apa1·te$.) 
O progra•nllla do partido libcr.-1 est:i de pe e in
tacto, para ser realizado quando 1 

O Sn. J. P.i;:-."IDO :-Quando fór opportuno. 
O Sn. foxAcro :r.r.mnNs: -Tenho muito medo 

da politicado oppor~unismo, meu col!ega. 
Eu j:i tli.~~e ~esta tribuna riu~, quando o no

bt'c presidente do conselho foi cha111ndo pnrn 
organiz;\r o ministerio, o pnrtirlo liberal todo 
sontiu-"iO s:itidoito, po7quc vio. em S. E~. nm 
ch~fc dístincto do pa.1·tido C'<l todos Qs tempos. 
Qn:tndo S. Ex. apres;intou noet:i c:-1m~ril o seu 
pl'cgrr.mmn. não fui.sü en, crcin 0 nobre presi
clcnte elo cons!!lho. todos os liberaes scntfranl-se 
mais uu inenos abatidos. O lllin~tcrio :ipresen· 
tava como prog<-arnma o orça.1uento; mas, se
nhores, o or~amcnto não plide ser programma. 
ele govoruo algum, por isso uieslllo que o orçn
mculo e dC\'ur do todos OS governo~ . 0 miui:s
terio 21 de J"nciro, quer quizessc . '\Ucr 
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nflo tinha de lH'OlllO\•e1· " lei de orç:unento; o 
min'j·.v;•i" 21 c:le Janeiro nifo poJi" aprcson
t1r o orç:1u1euw como progr:i.uu:w. c:lc governo. 
Adiou S. Ex4 as i~~fu1•a1as, si :ilg-a1ua tinha, pa;.~a 
a2" sessão; findou ai~ ses>iio e S. Ex. nem ao 
r!!~:lO'< põdü obter um unico dos orçfüncutos. 

Or:l, si esta aprescnt:1ção do pro~ramm:> no
g::i.tirn do nobre presià'onte do conselho abateu .e 
descontentou os libernes em geral, eu po~o h
cenç.a a S. Ex para dizer-lhe que r,s phrn.ses 
que S. Ex. tem p1·omrnciado na tribuna têm 
concorrido nmito para que esse abatimento e 
esse desgosto do partido se tor!l<) ainifa mti.iot'. 
S. E:i::. disse, po1• exemplo, qt~·C qHanrlo .1ahi;· do 
po,le;- o seil voca flcetr·á â cliqio$it;,7" das coa
se;·i;aclores. Eu, pelo inuito que conhe~'º o no· 
bt•e presidente do conselho, posso garantir que 
S. Ex. nunc<" pori o seu voto ,\ diBposiçào do$ 
conserrn.dere;;. S. E:i::. disso :1 iwla ruús IJHC 

desde 1861 tem catado com os consc,·~adon:s; 
e ac~rescontou ( W) : 

«. Posso di;a rpw desde 18()7 atê ago1·li te
nho -i:otado co11i os cort»c;·vadorcs : e te11ho 
(eito mais: e1;i dv,as legislatu·ms, pelo me
i1os, t;·abaUiei com aUes e111 dcir.J~s. O s,-. 
Conde de Baepe.idy pai-a. esta casa foi aleito 
com o ·;;te;G ·roto. JI aitos dos rcp<cseMcrntcs 
conscroadorcs do Rio de Ja;ieii-o tJm sido 
eleitos co,:;i o 'i"il.et~ voto. ,. 

Eu não sei a que o nobre presidente do con
selho se refel'i:i. com esses ditos. Si S. Ex. se 
referia e, sua bl·ilhante vid" p~rlamcntar, eu 
digo que o nobre ptesidente do conselho onga
nou-so. Des<le 1872 que o acompanho cm poli
tico. nesta ca:;,,, cow.o r. sombra a<.:ompo.nlw o 
co1·po; desde 1872 que tenho rn:odo sempre 
com S. Ex. nesta·calnarn., e dedaro (iªº nunca 
votei cotu o p().rLido consen·a.dor. Esses ditos. 
po.1•tincl.o de um illusLre chere do partido liberal, 
do presidente ào primeiro ministerio que so 
org:.mizou d~pois dt' eleição direct:l, compre
hende o nolire pre~idente do conselho, u:i.o po
<le1u ser ouvidos com agrado c colll pr~1zer pelos 
memb1·os do no;;so gT:rnde ].J:J.rLido. 

Sr. pl'esidento, parece IJUC: Lenho vrolong-:\llo 
demais os incidentes; V. Ex. mo <lesculpal'i, e 
enlro na discu~siio do p1·ojcclo pro1·ogativo Ja 
lei elo orçamento. 

Antes de tudo, Clt pe~'º licença p:1r:t per
gu:< t.ar ao nobre presidelite do conselho ~i 
S .• ~x. ainda sustenla a mcsm~i. opiaião que 
sustenta\'" quando na opposi~Cio cliúa que com
peti:i. o.o governo e não i co.mara 11 iniciativa 
destes projectos. 

J:t h:c poucos dias, em resriost.'l. no meu illustre 
amigo deputado pelo 2° districto <lo. minha p1·0-
vincia, que sustentav'1. <JUC ~i. iniciativa da pro
rogativa do 01·ç.amento o da c:mrnra e não do 
governo, cu disso <1ue S. Ex. se :i.ch:i.va em 
contradição COlll o uobro prosidente do conselho. 
O uobre deput.i.tlo conteslou-me, o eu lí um 
trecho de um discurso em que o nobre presi
dente do conselho me ccnsurav:i., dizendo r1ue os 
puros principios libera as não estavam commigo. 
Eu sustental'a então. como hoje, que a iniciativa 
destes project<Js pertencia. constitucionalmente 
à ca.mara, e o nobre presidente do conselho 
sustenta;·11. que perten1:ía M go\·erno. 

Eu timidamente, porem impellido pelo amor 
(b ideri., contestei segundo. vez ao nobro presi
dente do conselho. o S. ~x. lastimou qn<l <lU 
estiyesse m·re<ladó dos puros princípios libe
rues. 

!lfas hoje o nobre presidente d o conselho vem 
a c;i.mar;\ discutir a prorogatiYa, não pedida. 
pelo governo, mas o!fQ1·ecida por inicio.tivo. da 
maioria da wmara; é, portanto a occasiilo de 
perguntar ao nobr0 presidente do conselllo : 
quem <lst.:t ar1·edado dos puros principios libc
r;ccs 'f cu, que sustentei e q u c snstonto !to.i e que 
a inicbtin. é da cam~1ra, on o nobre p1•esidente 
do conselho, l)_Ue então Sllstentava pertencer 
osto. inidMiv.i ao go,·erno e hoje aceita o in
verso, isto é, que " iniciativa p0 rtcnce i ca.-
maro. '! -

PergL\nto ainda nc nobre presidente do con
selho : S. E:-:. aceita o projecto ern discussão '! 
Si faço esta 1iergunta, é porque S. E:s:. disse 
nesta casa ljllC ri<ia qiiemha a prara[taçúa do 
01·çamc~ito, Ôl'a, si o nobre ·presidente do 
conselho, si o ministel'io 21 de Janeiro não 
quel" 3 prO?'Og"açrro do orçamento, então a 
maioria está revoltada contr:i. o gorerno, este 
projecto ó todo de opfJOsiç:lo, a 1!1aioria quer 
descartar-se do ministerio ; e si este projecto 
ó de opposiç~io ao governo, si a maioria o apre
~enta corno desconfi"'nça para desfazer-se do 
ministerio. o projecto ted to.mbem os nossos 
i-otos. 

Mas si o nobro presidente do conselho aceita 
o projccto <[UC S. Ex. assegurou que não que
rerin, 1m pergunto o. S. E.x.: que mzões actuo.
ram no seu espiri to para nssim mudar de 
pen8o.r ·~ qu:ll foi " ctinsa dessa t~o brusca o 
r'tpid:i. tr<ensfo1·lu~~ão ~ 

lfo sei, St'. presiJcntc, que o nob1·e presi
dente do consQlho, (1uaado naquella occasiao 
pronunciou •:sta phrasG, contava ser apoiado 
pel:i. rn:i.ioriu du camat•a ; mas S. E:i::., Ulustrado 
coiuo ó, e de nm cspit•ito t.<'io o.titulo, doverá 
ter jti comprchcnditl.o que a i.naioria. niio sus
tenta o go1·ernti co111 :1(1nolb. dedicação, com 
:t')Uellc afel·1·0 do •i.uo o Robre presidente do 
conselho precisa\'" para ser suslcnlado nest:J. 
casa: a maioria apenas o tol<.Jrà. 

O Sn. J. PE:>:IDO: - Si a maiol'i:i. não sus
tentasse o governo, jã este teria co.hido. 

O Sn. CANDIDO DE ÜLlYEIR..\ :.- Nunca per
àct1 nenhullla \'Otaçãri. 

o ::SR. lG:>:AClO ilLUtT!XS : - Mas ainda antir 
hont.cm ganhou uma vota~ão por tres ,·otos, VO· 
tando tre~ ministros. 

O Sn.. CANnrno nF. ÜLIVEIR.\ : - Sejam 
r1 ncrntos forem. 

O St\. J. l'i:Nrno: - Não ora uma questão de 
confi:rnça. 

O SR. Imucw )fan.nxo: - Eu. peço nos meus 
nobres collegas o favor de me não in terrom
pernm tanto. Eu sempre considerei e considoro 
c0n10 uma. houra os apartes que me dirigem ; 
mas os meus nobres amigos de1·em calcular. 
que a posição em que estoa, fazendo CQnven
cidamente opposição, em norne da$ idca.s libo

. raes, a. um 1ni1üsterio que se diz liberal, em 
11ad11. me é agradayel; para fa.zer opposiçilo a. 
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amigos, é sempre preciso violentnr o cor,.çilo; 
o~ nobres deput:1d09 do,·e~ ovit.ar o mais pos
sivel o levar-me para discussões r1ue possam 
azooar os anim()s. 

Como disse, Sr. presidcmte, sei que o 11obro 
pre;idente do conselho quando proferiu aquelbs 
palll.vras, cont:wa com o npo:o da mafori:1; mas 
depois S. Ex. comprchendeu que n1fo póde 
contar senli.o com os ,·otos tolcL·ante.~ d:L m:i.io
ria, que não tem o apoio de •1uc pL·eeisa, o que 
ucm mesmo póde contar com a defc3:l. de sous 
actos. 
~as que.r.tões ma.is iwporuuites o nobre pre

sidente do consolho, illustrado e activo coiuo ê, 
deve ter reftectido que nenli:am :1migo do S. Ex., 
nenhum membro da maioria que vota a favor 
do seu mmisterio se tem levantado para de
fender o governo. 

O Sn.. RonRrGUEs PEr~oro: - Por não que
rermos tomar tempo :i camara. 

O Sn. IG!'iACIO M.rnTrN~: - Deixar indefeso o 
governo por não querer tomar tem1io á. camara 
é desculpa muito singular. 

O Sn. J. PENIDO : - O governo tem sido de-
fendido muito convenlenteniente. 

O Sn. lGN.1.c10 M.\.RnNs: - O nobre presi
denee do conselho deve ter notado que ó ela 
maiorüi que se têm erguido deput:i.dos para 
dizer que o ministerio niío ó o melhor; é do 
seio da ma.iorfa. que alguns depui.ados têm dito 
g_ue se acham co111 o cspiril.o abatido [)ola poli
t1ca do ministerio, 'lue o govorno n:1o tom pro
gr:1mma, q11e o partido liber"l úst;i. :sendo sa
crifica.do. (Apa»tes.) O Sr. Z:ima quo responda 
a VV. EEx. 

O Sn. C.UIARGO : - E muito.> outros. 
O Sn. 1Gx.1c10 rrLutT1:'\.~ : - O noilre presi

dente do conselho, na reuullio quo fez de sua 
maioria, notou por certo a frioza do apoio que 
lhe dão; S. E~. viu que do seus pl'Oprios sue
ten tadoros alguns lho .aoonselhnram a eua re
tirada como uma. necessidade do partido liberal, 
porque elles sô toler.ava.m o ministorio, mas 
não o apoiavam. 

O SR. J. P:EN!DO : - Nada. disto ó e:l!lcto ; a. 
informação que deram a. V. Ex. ü fal:;n. 

O Sn. ! GN..tcro M..tRTINs :-Eu poderia. in
vocar o testemunho de meu dis1inclo a.migo, o 
illustre e independente deputado pela previncia 
da Bahi&, o Sr. Z&m.a. 

Murros S:as. DEPUTA.nos :-Tao inclependonte 
como os outros. 

O Sa. lGx..tczo IILrn.Tiss :- Peço :ios nobres 
deputados que não se mostrem tão susceptiYois; 
ou sou incapaz do considerv.r qualque1· collega 
menos indopendente do que outro ; respeito as 
convicções e os sentimen\Qs ile todos. (Apoia
dos.) 

O nobre presidente do conselho devia. nobr 
nessa reunião que a. sua maioria nlio e tão d()
dica.da con10 de,·i~ ser para. sustontar nu. ca
mara o governo, t~nto que, tondo-se combinado 
negll.r urgencias, pal'a ruiianta.r a diacussio dos 
orçamentos, da propria- maiorfa 110 dia seguin-

te levantaram-se deputados pedindo urgencias 
que a camara concedeu. 

O Sa. J. Pt.N100: - tofão foi o nobre presidente 
do conselho quem indicou. esta mEldida.. 

O Sit. !Gs.\cto MAl\'nxs :-Ma-s foi tomiula 
de accMdo cem o governo ; entretanto uro-en
c ias foram pedidas po~ membros d a maioria e 
concedidas com preteri~ão da discussão dos or
çamentos. 

Todos estes factos que os nobres deputados 
melhor do que eu conhecem e que nõio podem 
passar desapercebidos ao nobre presidente do 
conselho, demonstram que S. E:s:. não tem 
nesta. calllilra a maioria. que precisava ter para. 
bem ~ove"n~r ; jà. não digo para realizar refor
mas Jib1m1.e~, porque S. Ex. nlto tem reformas 
a fazer, e nem a iniciar ao menos. 

Na discussã:o da resolução prorogativa do or
çamento, peço licença pa1·a não usar de outros 
a1·gumentos senão dactuelle$ que foram empre
gados pelo nobre presidente do ·conselho. 

O SR. GONÇALVES FERREIIL\ :-E' uma. gra.n
de funt.e. 

O Sn. lGNACIO MAR.TlNs :-S. Ex.. o nobre 
presidente do conselho disse a :?4 de Jan<liro d& 
188Z, quando se apresentou com o seu ministe-
rio (lê): 

«Temos orçamento até o ultimo de !v.nho 
proaiímo. E', portanto, u,.gente e será o m.eit 
primeiro esforço iia camara dos deputados, 
obter- gue entremos guanto antes no exame 
da.s leis atrniias. 'li 

Si era urgente, si era o principal e primei
ro esforço do mini~terio obte~ quanto nnl.06 n. 
clbcussão dos orçameu\os, como só 11 17 de 
Abril, tres mez.es depois de abert.as as crun:i.ras, 
começou a discussão do OL'çamento da. despeza 
do prisneiro roinisterio ? Desde logo S. Ex . 
conheceu por certo quão fr.aca. e vti.eillante ern. 
a, maioria que o sustentava. 

u~1 SR. DEt>UTAllO:- Deve lemkar-ae que llllo 
i .. sessão nlío tivemos mui tos dia.s de trabalho. 

O Sa. lGNACIO MART1xs :- Ao aparte do no
bre deputado respondo aindo. cow .as palavras 
do nobl'e v.residente do conselllo. S. El:. nesta 
mesma tribuna já di!>Se que é habito antii:o 
lanÇlJ.rem-se sempre as culpas do governo sobre 
a C3mara., é a c:i.mar:i. a victima que carrega com 
Iodas as falt<i.~ quo o governo camrnette . As 
proprias pahwras do nobre presidenLe do conse
lho, proferidas na sessio de 23 de Juubo de 
1875, exprimem melhor este pensamento. Di$Se 
S. Ex. (iê) : 

,. O mitiisterio, collocado tw posiçito de nao 
ter defesa pos~i-riel, os ttobTes ministros gue
re m enco/Jrir si,as faltas com si<P.Postas faitas 
alheias, e não lia 1neilio-r 'Oictima. pa.ra carre
g<U c:om ellas do qv.e e o par tametito. Etitre
tanto direi aos 1uibrcs m~11istros : tendes 
maioria no pal'lamento; si ha fa.Uas , peior vara 
'!los, po»q«e essas faltas 1Jossas sao. Tmdes 
ma ioi-itt iia cama.Ya dos dept<tados, e Jlorq_v.e 
~w. 0 tendes (eito pa•sar as teis necesswiai; ? 
Quem e, pois, o culpado aeste estado de· cou
sas ? O ~11inis1erio, e sd c 11tinisteric. 
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O Sn . .T. PE:-:rno:-'Elle fazia ent:1o oppo>i~ão 
co•:;ó \'.Ex. esta fazendo hoje. 

O Sn. fos;.cro l\L1RTrxs :- Aceito o aparte e 
rcs~o!!do ao nobre deputado dizendo '}UC o ~10-
:,rc presidente do conselho declat·ou que o pi·o
g·ramma <lo seu goYerno or:i. os seHs \·inte e tan
tos annos de opposiçà1>. era o "eu pass:iclo, p:i.s
sado e programma que V. Ex. censura com o 
aparte com que acal.i::i. de honr<ir·me. 

O SR. J. PE;:.;mo:- Elle precisava entiio fazer 
opposic;ão, como V. Ex. h(!je. 

O Sn. lGxAcro MARrrx.; :- Pari'. 11ue preciso 
fazer opposição ? Faço-a, crr•ia o meu no
bre amigo, impelliclo pelo amor riue mto aos 
principias liberaes, que vejo sacl':Jicados pelo 
ministerio, e faç.o-a contrnriado, porque nil'.o 
é a,g-r3-Clavcl fa~tlr opposição a nmigos. 

O Sa. J. Pi::im)o:-Ello t'Lmbem dizia :i. mes
ma cousa. 

O SR. foxAC10 !lhrrn:-.-s :-~ão, clle naquello 
Lempo fot.ii\, couto cu e outras liberaes que 
aqui tin.h'1.n1os assento , opposi~ãa :L nossos 
advers'.\r10s. 

Só tre> mczes dcpoi; ,h abertut"~ das cama
ras foi dado p:tra <liscnssfío o ·primeil'o or~amen
to. De gu.em a ct1lpa '! Responde-nos o nobre 
pr eaident e do conseU.o - a culpa é do ministe
rio, e so do minis te rio. 

Nunca, Sr. presiclente, desde que tenh.o as
sento nesta casa, Yi as di,.;ctissues dos or~.amen
tos tão atrazadas como hoje. 

O SR. C.urnmo DE OLIVEHU :- ~ífo apoiado. 
Peço a pala'l"ra. 

O Sn. lG~ACro l\LmTIX<: - Em i87:2. ~a 
c:unara rGuniu-se no fim de Dezemuro. Tinha 
ha'l"ido em l\taio a celebre di$SO!u.c;ão d' ca
mara. Digo celebre, rorque foi a n1:>.is injusti
ficavel que se tem do.do no paiz. (A;;oiados.) A 
dissolução que te,·e log-ar :>. 22 do Maio impe
diu que se fize$SOm os orçamentos. 

A camar.i não podia ter feito, como niío fez 
naqn~lb. occ,.sião, o orçam .. nto. Reunida em 
fins ele Dezemb1·0, o ministerio i de 1Iat·i;o, 
ao qual fiz ;i. opposiç;1o mais viy;i. e m,üs cm<Jr
gica que Lenho foi to, veiu logo pedir "proroga
ção do orça.meu to. O nobre p:·esidente do con
i;clho negou essa prorogação ; eu acompanhai 
S. E~. e :i. neguei t:i.mbem, como todos os poucos 
liberaes quo aqui tinham a.;sento ne~$a occasião 
negaram ; entretanto o miuisteri@ n:>.r1uella 
occasíão justific.w:i.-s ~ muito melhor do q no o 
:iclu:il, porque não ha.,ia tido tempo abs1luH
ment~ para Í.\7.er o orçamcntn cm Maio, ante~ 
<la di~solução. 

Em 1874, a camara abriu-se a 5 de .i'iiaio; a 
27 de Julho P.Sta\'am em dúcu•são nest:.. cama
ra os orçamentos. N~l<.! V. Ex., Sr. presi
ton tc, que nessa occas1úo o p 1recer cl:l com
m.issão <le orç:uncnto não et·::i d1 ~ miuistorio pot' 
ministerio, mas sol:>l'e todo o or~amento do lm
pe!'io, incluBive a recr:ilu. Em dous mez,,s e 
pouco <la. a.bcr·tur;i. da cama•·a estava todo o or
çamento cm discus.'<ào, e no emt:into, foi ttm dos 
annos em '1 ue esteve 1nais atra2:i.d0> a dís·' u;sio 
do or\.arnento nest:• camar:i.. 

Em i8i5, houve primeiramente uma. sessão 
ext1·:1ordinaria convocnda par:i 1ô ile Março, 
mas a 5 de Maio abriu-se a sessão ordinaria; 
a 12 de .Julho cist:w:im os orçamentos todos em 
diseus•iio e' cm 2i d' Agosto todos cllcs no se
n:ido; isto é, tres mezes e pouco depois de aber
tas as cmna1·,1s e'tava.m no senado, não o orça.
menta de um ministerio, 1rn1; os de todos os 
mi uistcrios. 

Em 18i8, a camtlra abriu-s ! a i5 'de Dezem
bro; a:~ dG :Mo.r,•.o de 1870 entrou cm discu..;são 
todo o orç>iment~ nesta c:imat•a e a 26 <lc Maío 
estava todo o orçamcnLo no senado. 

Em i880 a c'uuara aln•i1.1-se em sessão ordi
naria a 3 de 11'foio; em 16 de Junho, então jà 
Yigot·arn a lai que mandou diYidil· os orça
mr,utos po.ra se discutir cacb mini~terio de per 
si; eu1 i6 de .Junho. um mcz o pouco.~ dias cle
pois de au~rta a sassão, antl'aya em discussilo o 
ot·~amento do imperio. 

AQ'orn. em 1882 as e a. mar as :e hrir~m-so a i 7 d e 
hn;it•o e só a ii elo ,\bril, t~es mezes depois, 
é que entrou em discussão o 01·ç.amento do pri
mefro ministerio, o orçamento do impet·io, que 
sô foi remeUido para o .~enn.clo no ultimo dio. da 
primeira sessão, e que no senado :ünda nem pa
t•eccir te1•e. 

Etu rnso, a 14 de Setembro estaY:L todo o or
çamento d;i. receita o despez:i. no senado; agora. 
tocamos quasi ao fim do 5° mez <le rnssão, já 
esgolállJ,OS todo o prazo d,\ pri1neir:i. sossão e 
não tcn:ios no senado sen~o. depois de passaua 
toti'l. uma s~ssão, o orçamento eh j nstiço. e o elo 
impe,·io. 

Qum1do Leve a camai-a uma discussão tão aLra-
zada do orçamentos? · 

PN•gunto aos nobres depulado5 e ao governo: 
em c1ne se tem occup:ido a C;"tmara ? 

[)I Sn. Dr:pt:T.1no: - Em verificaçfío de po
deres. 

O SR. IG:.:.1.c10 :itmn:>s : -Yerificação de po
deres ho1tYe e1n todo o tempo; isso não ó de
fesa, e quando o nobre pre~idente do consellH> 
apreseutou.-se com o sou ministet'io nesta ca
mara ji ena e>t•wa constituida, [lorqu(!, si o não 
estivesse, nifo estaria ,il;erta., e, pm·Lanl.o, ostava 
fonccionautlo t•egularmente todvs vs <lias. 

\'e a camara c1ue esses goyernos, inclusiva
mente o ministel'io 5 de Janeü-o, c1ue t:int<i 
opposição soffren do nobi·e presidente do con
selho, tinham mais defe~a para a demor~ do que 
tem o "ctnal governo, porque aquelles minir;
torios tinh""' ent1·c m.:ios i•efo1·m:.s impot·tan~es 
que oecnpavam a ultcnç:i:o de totla a c;imm-n e 
de todo o p:ti7.. Elltrct~.nto o ministerio 21 
de .fancit-o nem C$Sfl defesa te m, po1•que o seu 
progmmzn(l é a negaçúo de reform:i.s. 

Ein 1Si9, discutia-se a. reforma constitu
cional, que V. Ex. snbc q\1:tnto trabalho á'luel!c 
ministerio custou; ho;e, pergunto ao go\·erno, 
qnal cio. reforma que se díscntin em todo este 
tem110 ! 

E sera digno. do I.>.•rtido liber:i.l retirar-se 
do poder >en1 tet' ao menos iniciado uuia refor
mo. depois que foz JJ. eleição ,faceta, que, si foi 
uma reform<> inicbt!a e próclama<la pelo p:i.r
tido lilJorul, foi mais uma rdorllia social, parn. a 
qual. por fim, todos oa partidos concorreram~ 
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O partido liberal fez ossa refot·ma couio 
meio para poder inicin1· ns oult•ns rofol'mas con
tidns no ~cu programn:ias; conseguimos a elei
ção <lirecta, temos a primei1-a. camara eleita :or 
css:i. lei ; e ntt•etan to o par tido liberal esl:i. ame:i.
çado de deixar o poder se111. iniciar ao menos 
tima uuic'\ das sua.s reformas. 

Nõs liberaes, não nos podemos defender de: 
não tor inicildc a refo:·ma d~ lei de a de Dezem
bro em 1844; nós achamos de resa em 1864, 
na grande e tremenda ::;uer1•a ciue tivemos da 
sustentar; agarci , porém, que tudo está em pa2, 
ngora que é chege.da a occasião de realizar al
g"um.is reforl1\as do nos'o 11rog-l'amma, o mini>
t~rio diz não termos reformas a fazer, :ité por
tJ.ue a.s reformas libg1-acs jã os conseryadorC$ 
as fizeram. 

Senhores. este dito do goYerno doeu-m1! como 
deYia doer n. totlos os li\JcrMs : nós censur:imos 
o partido conservador quando, obrigado a acei
tar aqucllas reformas que o p1irtirlo liberal 
c~nsoguia impor pela opinii'ío publica, sophis
m1wa ess:.s mesmas rcform;i.s, par:i evitar que o 
partirlo li!Jcrnl as fizesse; ccnsuravarnos o par· 
tido conser1·ndor, que procurava sophisinar as 
nossas idéas parn tirar-no$ a gloria de as .<·en
lizar, e dcpds de tudo isto vem o ministerio 
21 de Janeiro e diz : essas i·efo1·mas que o par
t ido liberai tinha a fa:;ei· jâ o partido consei-
vaàor as fez l 

1\fas, Sr. presidente, hoje nem os pi;"oprios 
conserYadores querem essas i•eformas, o o par
tido libetal n11ncn ::os r.ceitou: po~ exemplo: a 
l'efom1a. judicfo.rfa, na qual deu-se o que natu
ralmente havia. de dar-se, porc1ue o partido 
que inicia uma iJ.éa, o partido c1ue por clla 
combate, é o unico que pôde e deve !'ealir.al-a; 
mas querer confür a su:. realização ao o.dver
sa1•io que senipre a combnteu, succede o que 
aconteceu com a 1·efo~mu. judiciaria, que é nm 
cahos incomprehcnsivel, que n:W gal':mte a li
berdade e em parte o que garante é a licença. 

O nobre presidento do conselho disse M 
sessão de 27 de l\faio de 1.879 as seguin tes pa~ 
lavras (l8): 

« Poi· qiie i·a::ao coni cuico ?õie.::es de 
sessúo 1ius /iberaes, que 11wrm1wciint1s dos 
adversarirspela ne_gl19encia nos orçnmentos, 
vamos ·votar uma prorogaçilo do o;-çamcnto? 
Não conheço, n<Zo compi·ehcndo os motÍ'l)Os que 
embaraçaram o go~ei"no que teni maiori(L O 
go-cer-no 1uro tein embaraço ; si o seu can·o nao 
r>Utrcha, e poi-que o seu carro 1ti1o presta, es
tà inai constrnido, Ha'o p6de andar. » 

São p:i.lavras do nobre presidente do conselho. 
Agor:t pergunto a S. E:.-::.: Quando joi temos 

entrado e quasi tocado ~o fim do 5° mez de ses
são, como vem o honrado presidente do c.onsc
lho, que comnosco tanto censurava .os conser
yadore$ por pedirem estns prorog:ttff!l.~. !azer 
um i "ual pedido? Não tem o governo ma1vrt~ no 
pn.rla"n1ento ! Que embaraços tem encontrado_ 1 

Não direi, como S. E1'., que o seu carro nao 
mal'cha. l?orquc não presta; m~s direi ao nobre 
presülente do conselho, parodiando as suas pa
l:rvras, que, si a rna caufo. não ando., é I?Orque_ a 
sua canõ:i. não presta, esta. mal constrmda, nao 
pôda navegar. (Rirndas.) 

S. Ex., discutindo ainda ne$sa meatna $eSs1io 
a resolução prorogativa, diasc (lli) ; 

. « ~'itdo quanto ou'l.7i ao no!rre minist1·0 da 
Jitsttça. wdo <.zuanlo acabamos de 01Hi;· ao 
1iobre. deputarlo (o s,,._ conselheiro Henriques) 
me confio-ma na resolução de 1'0tai· cont;·a 0 
J)>·ojccto. Nao posso 1'otai- 1icla rcsoluçl~" 
p,.orogati1Ja do orçameiito. ~ 

S. Ex., ew referencia ao ministerio 5 de 
Janeir~,. di~ia que votaya co11ka~ essa resolu~ão, 
como Ja tm~a votado em 1870, como jà tinha 
votado ~m 18'2., e s.ccrescentava (lê): 

"Po;· C(Wtela 'l)Oto contra. Esta negativa 
do mea 1'oto iião d sen«o confol'11ie ao me11 
pi·ocedimento sempre em. ,·elaçao â 1iia't'olta. da 
administmçao. Si a d11rnçao da actual admi
nist;'l'!ç!Zo de1ie>idesse do meit 'l)Oto, està cla>·o 
que o governo não f.fora~a. Acho m(ls;no bom 
que de ve;; cm q1.iando alg~im voto contra o 
a(llii;·to. de q•&e e moNal .1> 

Seria longo, Sr. presidonte, si eu quiz~sse 
citaL· todos os periodos de discursos i111.portanLes 
do meu :rntigo chefe, o nobre p1·esidento do 
conselho, oppondo-se :is prorogativas de orça
mento. S. Ex. dizia na sessão de 18 do Junho 
de 1875 (lê) : 

« Discutindo-se nesttt resoii1çao o orça
mento <los sete ministerfos, todos os minis
t;·os devicm• estar presentes. » 

Actualmente, Sr. presidente, n~ ia discussão 
deste projecto, nem o nebre presidente do con
selho se dignou comparecer -

S. E;.. àsscgurou qM não nos pedit-ia pro. 
rogação do orçamc11to ; S. Ex. tem se1npre 
combatido os govnrnos que em rnelhor.es con
diçlí<ls as têm pedido, e como S. Ex. vem hoje 
podir-nos uma prorogação ~ Em que se funda o 
mini;tPrio de 21 de, Janeiro par:i pedi!-ll. ? 

En ouvi, Sr. presidenh de mu dos nobres 
deputados que, si a c:imar<L n egasse esta me
dida ao minist~rio, o punha na. dura contingen
cia de exercer a dictadura, e portanto, que a 
cam:ira vb-s~ ne~te dilemma terrivd: ou con
ceder a prorogativa, que o govarno pede, ou o 
govamo arvorar a dictadu~a em rn:i.teriD. füian
ceira. Dis<e-se aind~ m!l.ls, que nem a oppo
siç:.ão pe<lcria n °g;ir o seu voto a lllll p~dido 
d 'S~.,s. Mas, senhores. ha uma 3' pbase desta 
qmi;trro, de que es nobres deputados nllo se 
quei'r)m lembrar, que é a retirad:i do ministe
rio culpado d; tudo isso. Eu declaro que não 
me Msusta a dictadura de quo nos ameaçam e 
qurJ j;l o governo cxei•cc coutra. a caroara: voto 
contr:1 a resolução, como sempre t ·nho votado ; 
ma> que a qualquer governo que agora se or
ganizs.s,e, que não ~stiv0sse nas condições do 
a~tual e vi%se pedir a prorogo.tiva do OrÇD.
mento, eu não ;pgariao m~u yoto. 

o Sn.. c.~Xl>lOO DE Otrn:rnA:-Só nega ~este. 
O Sa. fol'ACro ill.\.n.o:rns :-Sim, porque este 

a-overno é o unico culpado do tempo perdido es
terilmente ne~ta casa. O ministerio actual, que 
é só e exclusiw.roenta culpado, não póde hn~a1• 
pan a camara nem para a maio:ia. culpas q~e 
são sómente suas, não tem o <liretto de pedrr 
11ma prorog:i.th-a. de orçt1mento. 
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Sr. prMidente, ti notavel e curiosa a po~ití
c;1 que o mínísterio 21 de Janeiro tem seguido. 

Na:; norneações que tem feito, parece que em 
geral tem preenchitlo lagares cora liberaes. 

O SR. AlVAll.O CA~Hi>H.\: - Exclusivamente. 
O Sa. !G~Acro MAaTr~s : - E:tclusivamente 

nlín di~o, mas em geral e com excep~õe<. Neste 
ponto~ ministerio tem se re,·elado pelitico. 

E por fallar em nomeação, si eu pudesse 
fazer um p~dido ao nobre pre,;idente do conse
lho. lmubrarW. a S. E:s:. a inconveniencia de r~a.
lizar-se uma nomP,a~ito de juiz de direito, cuja 
noti.~ia ha poucos dias li em uru consta do Jo1·
nai, parn a melhor comarca de primeira .•ntran
cia da nossa provincia, talvez a melhor comarca 
de primeira intrancia no imperio; consta que 
o govorno trata de nomear um mo"o distincto, 
é verdade,po1· seus talentos, mas quo na pro
>'incia. de Minas tem vivido sempre envoh·ido 
MS lutas p3 rt1darias ... 

o SR. ÓL DIPIO V.>.LL.tDÃO ; - Quem é ~sse 
moço 1 

O Sa. lGxAcro lliAllTixs : - . • . • que po
dera ser muito bomjuiz eiu qualqu8~· outra 
p1•ovincia, mas que na provincia d ' 1-linas en
trara par:i a magi3tratura, pela menos com a 
suspei"ào das luta; politicas que ali tem sus. 
tent:tdo. 

O Sa. Or.n!Pro VALLADÃO : -Não apoiado : 
á um mineiro muito distincto por seu; talentos 
e honestidade, e e;ta fóra da poli tica ha muito 
to.mpo. 

O Sa. IGx.\CIO M.u~Tlxs :- Estou de :i.ccor
do com V. E;:., quanto :i. primeira parte, e atá 
ji dis'e isto : é um mineiro dis tlncto por seu> 
tal8ntos e pol' sua hone>tidade ; é um mineiro 
que tem muito boas qualidade> pessoa ,s, ma; 
que tem e;ta,lo acti\'amente <mYolvido nas lutas 
politicas da provincia. 

O Si·. OLntPIO V.-1.LL,rn:i.o: - Não apoiado: 
abandonou a política ha muitos annos. (Ha ou
tros apartes.) 

O SR. 1G:>.\Cto ~t-1.ar;:-;s: - E' conservador 
exaltado, ch0fe de partido e tem sido sempre 
candidato. 

O Slt. 0Ln1Prn v ... LLA.n:\od:i. um aparte. 

O Sa. fo~.tcio MA.nTrxs : - Póde ser, con
cordo com V. E:s.. : creio mesmo que ser:i opti
mo magistrado 1~m qualqu·~r outra pro,•incia ; 
mas n:i provincb de .:Vlina< clle entra.ri, pelo 
menos, com suspeiç<Lo do te1· cst:<do sempre 
0nvol vido nas lutas partidario.s dtt provincia 
(apoiados) .. . 

O SR. Or:rnl'IO VALLADfo :-Jã. as deixou. 
O Sn. fox.-010 MJ..nT1xs :- . • e da propria 

ódade de fü.rbacen:i.. (A.partes.) 

Sr. presidenta, v. prova de que ha fundamento 
neste r:ie~ receio . é o enthusiasmo com que o 
meu d1stmcto amigo, o Sr. Dr. Olympio Val
ladão, contra elle protestn.. 

~º Sa. ÜLY:.l!"rn V A~L:rnÃ? :- Sim, porque 
nao posso ouvir uma lilJ<tet1ça sem protest«r. 

O SR.. CA~Dme nx ÜLIVEULl. :-Não é in
justiça. 

o Sa. 0LnIPIO VALI.ADÃO :-Desde quo e 
~m moço distincto por seus t:clentos, por sua. 
1llustração, por saa honestidade, não é injus
tiça. Yir o nobre deputa.do dizer que elle não 
deve ser nomeado ? 

O Sa. IGX.\C!O M.-1.1tTms :-Mas é chefe de 
p:i.rtido. 

O Sa. Or. nmo V ALLMÃo:- Teri sido em 
outro tempo, hoje não. 

O Sa. fox,tcio MAnTr!"s:- Em qualquer ou
tra província sará muito bom magistrado, mas 
na. de Minas, não. 

Dizia en, Sr. presidenta, quo o ministerio 
te1U-se revela do partida.rio nas nome:i.ções para 
os empregos publicas. Mas o partido liberal 
quer estar no pode~ sómente para nomear em-

. pregado~ publicas ? 
Niio seria digno que o mesmo partido, no fim 

de sua passagem pelo poder, dissesse: «Nomeei 
sómente libera.as, mas não fiz nenhuma das re
formas que o partido liberal queria, o program
ma libe1·al está. intacto.» 

Sr. presidente, quando no programma. de 
iSBS o partido liberal escrevou-refm·ma ou 
re-ool1'ção, foi po1·que julgava que j:í. naquella 
occasião não ei·a mais licito preterir nenhuma 
d_as reform:ls. São passados i4 annos, o partido 
liberal está no poder, e o ministerio acha que 
não é chegada a occasiã:o de fazer nenhuma da
quellas reformt<s. 

Si o pal'tido liberal retirar-se do poder sem 
ter dei:o;:ado realizada nenhuma das reformas do 
seu prograrnrua, e sem nem ao menos ter ini
ciado alguma, eu pergunto uo nobre p1·esidcnte 
do conselho, pergunto à maiorb da carnara: 
como nos defond<iremos a as ac cusaçiíes que en
tão nos serão foittLS? Como haveiuos de promat
ter aos nossos constituintes. ao p•u·tido qµe para 
aqui nos mandou, que obteremos estas reformas? 
Teremos direita a ser :1creditados? Vê o illustre 
Sr. presidente do conselho em que t1•isles con
diçõ<lS" o seu ministel'io nos quer collocar ! 

O ministerio, Sr. presidente, cotno disse, 
tem sustentado uma politic:i. curiosn. : não re
jeita :i,s idéas do programma do pa1•tido libe
ral. acha mesmo que e nrgente realizar algu
mas das reformas desse progr.imma, mas não 
quer iniciar reforma algum n.. 

O nobre presidente do conselho, que decla
rou q11e o progr&mma do seu ministerio era o 
orçamento, que declarou que o seu primeiro cui
dado seria. fazer passar o or~amento, diz agora 
na sua notaYel carta dirigida á commissiio da 
maioria e a dissidencia que «nuo lhe resta a 
me•ior dudd<.: de ~ue a 1n-cse,,tc scssCto nem 
pcira as leis ann1'as serà suffi.ciente !» 

Pergunto ao nol>re presidente do conselho: o 
que pretende conseguir S. E:-;. da camara? 
Pretendera acaso,depois de oito longos mozes de 
sessão, ainda prorogar a ses,ão para pod()r obter 
orça mente 1 ~ 

Vê V. E:s:., Sr. presidente, quc~"lo tudo re
<eh claramente a pouca força que:tem no par
lamento o ministerio. Não quero, Sr. presidente, 
prolongar por mais tempo e•ta. discussão, abu
•a.ndo da attenção dos meus colllegas. (Muitos 
nao apofados.) 



C(rnara aos Depctaaos - lm!J'esso em 29/0112015 15: 15- Página 10 ae 32 

Sesstío em 2 de Jllnlio de 1882 2w 

Pa~cce q~10 oump:•i o p1·opoaito que tinha em 
men:tc ; e ~l na;; 111.tuh:i.s palavras o 1neu antigo 
d1ete, o noi>:e p:·os1dcntc do conselho, encontrou 
nlgnma que <le le"" o pud~~se tc1· offondi-lo ••. 

0 Sr.. PRESIDF.XTE DO Ci>XSEUTO :- Não SC• 
nhei·. 

O $r,. lG:>Acto ~1.rnTr:;i~:- ..• pc~o-lhe <1ue 
declaro, por4ue 1mmed1nti>mente a retirarei 
pois :• S. l~x. como .iá disse, tributo o mesm~ 
respeito quo sempre tributei. 

O Sn. P1~ESl:>EliT1: uo Cox~i:1.Ho:-E' bondade 
do nQIJro .ieputacl<J. 

O Su. lax.tcro ?\L\ll.TlXs:- Agor:t farei uma. 
clccbr11çiio ao nollre presidente do conselho ; 
quando ::i. Ex. de>ccr das altu~as om que hoja 
$O acha .•• 

O Sn. PnES1a:E:;o;rn DO Co:-1sEL110 :-Nüo estou 
cm posi~ão mais [1.Jt:1 <lo c1no estava, 

O Sn. lG-x.i.cio ?.fartTINS : - ••• ha. do encon
tr;ir o sou :lntigo companheiro na mesmn po
siç:fo em t1ue o dei;o;:ou; rnas o que lho garan~o 
e rtue S. Ex. ha de eneontrnl-o sernpl'e ,füslen
tando os bons principios liberaes, e de arma ao 
hombro fa.% :ndo sentinell;. à bandeira do nosso 
partido. Si me fiml lieit.o, pediria. ao nobre 
pre.;idente do constJlho que 01n·iss '• não a esses 
novos :iruigos, quo hojo S. Ex. tem .•• 

O ~R. Pn1'51D\l:">rn '00 CoxsT.t.KO :- Niio te
nho amigos ll.º":os, tenho :i,riuelles com os 'luaos 
semp1·e conviyi. 

O Sr.. foxAcw MARTINS :-. . • porque elles 
podem ter :.lg-uma suspeição ; não :ias seus 
coileg:•s de 111inistcrio, pon1ue d'entre elfos 
r.lg1ms podem ter <l'I.tnordin 1r io amor :is 
\l>1$bs e não as quel·er largnr (cont .!staçi1e.<); 
n:1o ?nça mesm' a dis•idench e nem os go· 
"crmst..'\S desgostosos ... 

O S1t. P1tr.sml!:">TE no Cox sEi.llo : -Tenho 
obri;;W>ão do vt1vü· a to<los. 

O SR. fo~.1c10 ):f.mTrxs : - ..• mns que no 
silencio de seu g;tbincte eonsllltc n.qnelle ve
lho chefe libcr:i.l quo M[lli 0111 t:i.nt:>S b:\
blhn.s nos comm:mclou, füptclle libt>r:i.1 que só 
por si Cl'1\ 1111i:1 opposição, o ~t1, se1nprc rjt\e 
snhia i\. trilmn:\ can<a.va o desespero e r. con
fns~o nos nossos :i.di-crs:trios (Jlrâta bem.) 

Pcç.o :i. V. Ex. •1•1c ouçn. o 11ue siga os con
sclhô!! do antigo :\fartinho C:i.1npos. 

O Sa. P REStDEXTE oo Co:>sEr.110:- Sou in
scpar:n:ol dollc. (Ri.wdas .) 

O Sr.. I~:ucro 711.umxs:-Nüo par1Jce, pois 
c.~tou certo de qtu! J.fal•tin.ho Campos rlid :i.o 
nobre pl'osidente do consolho: o seu ruinis-
1.erio estA sacl•ific:i.nrlo o nosso p:irtido ; não 
•1uer nenl111ma das reformas que constituem o 
nosso progrnmro!l., e íslo ser:i :i. condemnaçl.o 
do p:ir tido liberal no foturo. 

Martinho Cnmpos clit':i ao nobre p!'esidente 
do conselho (riso) : o procedimento do gabinete 
não pód() u.g1•adar sen.'t<i :i.os consernidoi· •s 
(contcstaç1i~s) : l\fartinho Campos. cston certo, 
repetirá. tto nobre pr'sidente do conselho (1•iso) 
:i.qu<·lls. me$llllL s.•nt 'nça qne om 18 de Junho 
de i875 cllc aqui. do nlto desta tr ibuna, prof!-

v. t.-3/e. 

d11 cont~"' o n;inist ·rio. 7 de :lfarÇ.o ; « Vá 
tlc.>Ga11sar,. e rcii.'ia outro 9ue .~e lei;ib;•e tln.s 
r.n11.~11s nuns a lcmpo.,. (Risada«. Muito bcia ! 
·;awto be?>t: o 01·adar e (âiâtn.do 1101· m uitos 
S;·.<. dcpt•taào.~.) 

O Si.-. Candido d~ Oliveira. 
diz que o. mesmo constrangimento que o seu 
nobre anngo exte1·not1 ao começ3 r o s@u <lis
cuso possue-o agor,.. 
. R esponde ~ um di.stincto amigo n que!R o 

ligam ag .1~1,.1s O•tre1tas robçõ&s o com quem 
~7iupre militou ,no m~~o districlo om que i.ui
c1a.ram a sua nda pohtica. 

Foram, porém, tlio estr:i.nhns ns theorias 
enunciad&s por S. Ex, que cnt,ndeu de set1 
ue\.'.er. vir à tribuua em seu nome e no d,~ 
m:uor1a para protestar contra o llOl'O .nstcma Jo 
lar.oi.- oppogição. • 

::)i a prorogutiv~ 6 nccossari;l. si a c\lmara 
vê-se obri~adl\ n votai-a. pela fo.rç·t dos aconte
cim~ntos, com 'llle direito o nobre doputado ra
cusa o seu voto ao mini~terio act ual ? 

Sera como meio paro. derrib:ll- o ~ Crê o orador 
quo nào, po1·que. o ministerio não póde ser der
rotado cm questões de prorogatiYas. A derru
bada do ministerio e1n taes condições impuLaria 
a manntençã.o da dic_t:idura. p~ra a.quello que o 
euccedesse, unput:ina a snstentaç~o de um 
estado anormt1l per igosíssimo, de circumsll\ll· 
cins e:-;:1rnordinarüuneoto criticas, a que por 
certo nenhu~1 ministr.rio qu~reria sujeitar~5e. 

A proro{)a.hva no presente caso impilo-se. O 
nosgo exerc\cio 'bate t. porLa. 

O parhmento nunc..~ recusou o seu 1·ot.o :ig 
prorogati1'ns. 

Ocsdo 184::1, isto é cm um poriodo de :l9 an
MS, 23 re~oluções prorogati\•as têm .sido yota
d\l.S, e a presente S9r:i. n vigesiron riuarta . 

O p~rlamento ooinpt·onendo bem c1uc lia 
gr·rniio m:'ll na adopç,\o dns prorogativns; com
tudo ns teru concedido por11uc mn.ior tio quo este 
mal ê n.dictadura. 

Suripondo <iue a camar.i negue a prorognth-a 
pedida., most~a o or:i<lor que o go1·erno não ha 
de fii~nr do braços cruza.dos para».to O• serviç.o;; 
n que tctn de a.ttender e terá forçoi:i.mente i!e 
lnnçn.1· mii:o dn dict:i.dura par:i. mai~ t.~ rile vir 
pedir um bili de indcmnidade. 

De quom serii enbiu a culpa? 
ri1ío ser:i por corto do go\·erno. npe~al' d.'l. 

opiniiio contraria do nobro deputado. 

E' um argllmento velho, ê Ull1:t explicação 
que n~m o merito da novidade tem. 

Em todas o.s occnsiões em que se discutem 
a~ proroglltivu d.o orçamento ataca-se o go
verno como a causa. da. nifo p:i.~>agclll dos orça• 
m.entos. 

E" preciso, porém, falhr com franqueza; a 
culp:t é e~pecialmente d:i direcção das discus
sões orç.amentaria~, são os habitos pa.rlamen
tare~ antigos contra. O> q uaes cl;uua-se sempre, 
mas de que se não se abstem a< crimara.s. 

E-t~d~ndo l historb parlameatw, e~tud:llldo 
o P'S.'l.'ldo do pul menta vê-se <tUe o que se 
está. paes ndo hoj • é o me.-;mo que se pas
s;ini. eru 1872. e em 18i7. 
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Os argumentos que se ínvoc:.m ho.i:)"- for!ll:t:l ! fer:-se :lS ses~ões solemnes em que são dis-
L,~rnbem iun:··aúos ··m outr.1s oc~:i.>wlls e por j cuL1dos. esmenlh;i.Jos ~s :1ssumetos. _ . 
,·oze~ ic:u!llinente competentes. O or.tdor adduz muitas cons1de\''1.çoes no in-

p,1r.1" ~o rrobornr n su' :isser~:<o I~ <l que om i tuito de mosti-.11· que os longas discursos, as 
1817 0 nobr. deputado pelo 8° distri~to do Rio l dis·;nssões íntermê1i:•Ycis são os maiores em
de J~ne;ro díú:1 n:i ~·:·.ss:1o de 2d·' :\faia de 1~?7. l)·1r.1ços. p3ra os tr:ibalhos.do parhment_o. 

A situa~ão actu:il e~ m :»rn:'" Poi· n111:1 d1~- D~pms do Addm1r mm larfpB ''OnstderitçÕes 
;olução. que bivez .,; boi" prÍn)ipi1)S ··oustitu- sobre :t nec.essidadc de vottr a camara o pro
cionaes mio applaudam.Yiu-so o p •rhmenlo en- jecto de prorog;·1ção do orç!unento, conclue o 
,~ ,~rrrld.o dur:lnte rl0z•! loug·~)s mez1~.~. F'i·r.-~e :t 1w;\.Oor o seu (li~enrsn, ruo:.iitr&ndo quo !l proroga ... 
no\"~ eleição. l;iya é a.1n meio de legalis"'r-sc a :irrecadac;.ão e 

Convoc:>.da~ as c·1m:ir~s \lªr'' o dia ;)t '1c De- pagamento das despezas. que dsvem-~e faze? 
z~mhro, aa difficuld:ides, inlrnrent~s ,-, 1• reu- forç.o;itmente sob o reg-.men d:i dieta.dura. 
nião. deUlor~r<'m mailos c•ndidal'H cm seus 
circnlos o tizer:i:11•:om111te su" 17 11~ .faneiro O S1•. Pe1"oira da. Silva (silen
tive.,8~ Jogar " :iliertura so\,,mn ~ 110 p<1d:1. cio) :~E~te debate prorn e:íhuber:<ntem.ente 
men!o. quanta rnzc10 tiye eu, qn:rndo m~ co1tbe a honra 

Est~ ~bert111·a se foz ;ipenas com üO e po11- <lc fallar no orç:uuento do irn.pet·io, de declarar 
co~ depu.t~.dos , falt:mdo reconhcccl' os poderes que a actu;il sit11açiio politic·;i podi<i-se «ppelli
de qunsi lll~tadc d.t cama1·". O reconhecimento dar anom:l.la., s1nguiitr e extraordinaria e Con
foi demora.do : nunca 0<ppare~erv.m t 'nt 1s con- timb o n"inistelrio ttpoiado peb maiorin liberal, 
t?stações de iJ.iplo.mRs cowo na 1° $CSSii'1 leg-isfa- posto que j:< dimínuida e fraccion:\da peló le
t1va c!os\•stema d11·ec.Lo. van tamento de alguus dos seus autigos co-reli-

0• dous primeiro8 mc:.::cs de sessiío foram gionario> : mas de qne modo ó o npoio de que 
quasi que exdusivamente destinados:\. ''erifica- ainda dispõe 'I Ft·io, m:J.is de interesse que de 
ção de prnlercs. convicção, segundo as declarações de quasi to-

'.\'iio é e>Le um facto norn que demonstre fra- cfos q•te falhm.: e, ainda que lhe deem os vo
que1.a r. o g.~bineto. Sempre que ln oito mezes tos, o oensuraru nt>S seus discarsos. 
de ses -:to, por e -sa Oll por ourr:1s causas inhe- Pre5titm ;issirn o ,·oto,m::s parece protestarem 
rente' a raç:t b.tin:i. vão ~e adiando :e. g-1·:>.n·s r ontrJ. o nüniste;-io. a•:oim:1ndo-o de faltar aos 
•1u~~tuos par:< o fim dcc s~-são e depois discute- 01·incipios e as ídê:is que " ministerio apre
se tudo "ªb a nrgenci:i. da pre,são do tempo. sentt\. 

1) gy>t~ma de :.dt:tmentos n1o ê do !,!"OYerno O $TI.. CA;o;TÃo :-Apoi~do, 
e o sy~lc ni:l que :icompanha 1\ hislori:i das 
sessões reuni.das ~m conse:iuend~ d·:~ disso- O SR. Loc1u::>i;-o l:>E AL!lt:QUEJ:!.Qt"B :-E' bom 
iuçõca. dizer o im·erso : e os depubdos conservadores 

~lostra r, or.tdor 0 que se deu com 0 minis- !'aliam ll. fa\·or elo ministerio e Yotam di<pois 
terio de 25 ,].; Junho, qur não ti~1hn nenhuma cont~a. 
r~iorui~ n di.>·.·u t i!'. e cujo> orç:i.mentos foram ei Sn. P1mF.m.t o.t Sr1.vA:-Ainà:i. nilo ouvi 
mais demor:dos do que tem sido os :t~tuacs, cteput:ulo cons·•r\·,,,\or faib.r a fot·or do m.inis
:1lgum dos q i1 i03 .i~< est:'Lo no sen:tdo. tcrio. (,tpaiadas e. n1io ll//Qitttlos.) Os cl, •putudos 

Como. p~is. disse-;;e qnc hoje o a t r:1zo <.i mui- co 11s ·rr~dorc,;, nas <1ucsl;je, a<hninistrntiv~s 
tQ m~ior. ê um atr~w nuucn. visto n'>s ~nn~~s ? que s , têm av,~llt<tdo n·,st:i. cast\. podem ~star 

Con·:<!m notar que o f;O\'erno, ítziciando uma de 11~cui·do. 1iim estado aknmas n·zes com 
110\'a ér:i.. nd1ou-~c com o p"rtido liberal om o rniui~terio: em ontt' •S como .. as e]., economias. 
frent8 da mais formida\"Ol oppôsi~lio parhmen" no orç:<mento, sn tem -dist!lncfado o muito 
tar que se tem visto , de~de •111e no p:1i7. se es- (•1fJOiados.) 
t~belecen esse systcma. A opposíi;-iio contn 53 Dinn~,, da doclar<>.ção expressa do m!nist~rio. 
membros. 46 co:iserrndores e sete liberaes. d -~ qU•! não quer refor:nar pofüia:1s qu' of-

E' preciso que a c~mara nfo se illuda. com a f·:nd'1.m aos principias con!"l'l'ador•!S, de que 
opposiçfo do p~rtid0 consen:idor. Os nobres dcs ~ja c1u~ ':IS consc>n·ador,,s com •'li<! con
deputados desse credo não ir•·itE1.m, ó verdade, cort:i.m p ~1·a sah-:i.r •m-s•' as diffic.:ildad1•s eco· 
as discussões: m:i.s c0m a tenacidade, zelo e nomicas i; financ•·tras do paiz, não ora possivel 
Mhesiio. riue distinguem o seu p:irtido. empre- qu•: os COllS '>!'V.1dor •s so n·~gas-em a pr"M.ar o 
g:nm const:rntemente os maiores esforços para s ·u apoio, sob ponto d) ,·ista, eoLraado ~om o 
crcar tmpeço~ e <:mbaraçar o ,zororno. conting-ent~ d~ suas luzr:s .; opiniií••s, (apoiatf os) 

ERtr:>. o or <dor no desenrnll·imento dos mo- rn1• não a darem o seu voto d· confiança, m(mos 
til-os do ;i.trazo dos or•;amentos. dando como tuna o s~u ·rnto politico. (Apoiados.) 
das principa~s cansas os long·os discursos que O SR. ~IART!:>:HO CAMPOS (pres1'.dente do con" 
absorvem mmt:ls ses~ões. selho) :-Que nunca foi psclido. 

E,m Fran~a. n:i Ingbterrn ~ ()ID outros paizes 
rag1dos pelo ~y~tcma parlamentar.~· discussão 
do_8 orç:tmentos far.-se em uma ~1·:i.ndP, com
miss"iío. onde gem 1·hetorica tudo se discute e 
exnmina. 

A cam:1r;c kaúleir!l. tambem t~tn as surts· 
c.immissõeo pe;ant~ as quae,; qualquer póde 
comparecer e d1scuttr -0;; :issumptos: mas pre-

O SR. F. BE:LlHRIO :-E não o deran\. 

O SR. PF.REIRA DA SrL'l"A :-Não o deram, 
nem seria digno dos con;,en-ador,,s, o nenhum 
o tem !'eito l' íwitos a:,oiado~) ; e nem, digo 

. >>.ia.is, P'l" sen car:tclet nobre opresidente do 
conselho, cidadao <1ue respoitamo' e apreciamos 
pelas sua> franquezas, (creio l{lie os elogios 
com que a urb.anidaiilc nos manda tratar os 
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no~i;os adver"'rios s<w per1uít1id0s, ·e não ~e 
pôc!em cor:sir'.~t'o.r sin:to como co1·tezi:i. ou t i\<
li<lade, co111 <;ao nos tiernmos co1uportur . . • 

O Su. 1Lu .T1:-;1to C.rnPos (v~esidc11te do <:,n-
selho) :-Ap,,iado. . 

O Srt. P1:nEnu DA Sa.vA :-... Adit\uto cst.u 
pro_po~ição porque pódo-se cunsideral-'1 minis
terialismo, e eu sou da OI'posiçãa conser\'O.· 
dora, mas fa~.o timbre em trab.r c:wnlhcir(l
mei:te os meus. ad,·e:-sarios). podia oa <lovia 
01Ce1tar u Toto de seus naturaes advcr~arios. 

O Sn. ~hr.Tr:-;Ho CA~rros (p;-esicl1mtc elo co;i
sellw) :- Declarei-o desde a primeira vez <1uc 
fallei nesta •"IS:t. 

O SR. J. h~:"IDO :- Apoiado ; votos politicos 
uuncn. os aceitou. 

O Stt. PEB.Euu D.\ Su,vA:-Por consequencia, 
nenhuD\ consen••dor t ·in dado voto ao mtnis
~rio, nenhuiu conserYa<lor em questões poli
tl1;a.s tem fa ltado no sentido ministerial ; nas 
questõ~s propriamente adrninistt·..iti v-.1s; poré•U, 
conhecendo » pro:.:inüdade, o. semelhança d 1s 
opiniõ~s do r.obre e honr3.do r residente do ~on
selho eo;u as nossils prop6;cs, não temos duvi
dado che;ar a accôrdo ll:tra se Lratll' do b~nll li
cio real do paiz . 

O SR. LorIRExço DE Ar.uCQtoI:RQUE dã um 
o.parte. 

O S!l . [ • I:l~EmA DA Srr. YA :-\' ojo, po1· conse
<J Ue11cia, co1itin1io a uiz(.'l", ttm es~l(b anormal; 
e si o mirti,;t ·rio tem g-:i.nho victori:\ ii:.11 q u ·s
tõ011 qu" aqui ,. .. tem :ix .. ntado e <1un S'! \)Oo <::t m. 
m~tis ou m1;11os appellid:i.L' do confül.nç:i, .. ssas 
victot•ia.s. m.-us B"nhore~. silo 111:1is rnateril\.J;; 
do c1u•1 p1·opri:i.111~ntn 1uo1·~ s ; uiio s.I» yic~Jri ,;; 
'!ª'-' sir1·:uu par:i. l'orl:i.l<!c r o iuiniste1·io, como 
~lle de,·c s .. •r é como " ll d ·se.;av:i. que foss -, 
porqu ri é hour:i. nossa. · de todos que o. par tidos 
se torn&111 bem disc rirni n:ulos <·0111 as 'º~~ bnn
d"il'lls o p1·incipio.> politicos (apoitldo$), b ~m 
susten t..'1.dos p<>los seus a.dher ·nles lªJlOiatlo.<), 
se fiscali%c1r, e moralizem mu tuamente par:l 
bem do syste,\10. reprosentativo, p.:.ra proc;reoso 
das nossas Ílll:>lituiçiies l ivres; e nilo des~jo e.i 
n em para o meu partido, nem para o partido 
adv~rso, qu" haja. essa desunião, '-l'S:l. luta in
t<?stina, essa fal ta de coh~rencia, que fa;i; com 
que os pal'tidos se. mostrem, omo se està mos
trl\ndo o partido lil>'ral, impotentes e incapne~ 
de governi1.r, porque govern:H" não é occnpllr o 
poder, ó iir~Licar idéas su~s, traduzir em :i.ctos 
seus principias . (ilfuitos ccpoiaclos.) 

O Sn . .\l.rnn~ao C.:. '.Ic•Js (p;-esidcnte do coii
.iellw): - Podc-s .. · .1p1--·ria 1· à.: .. ,d.~- ja; não são 
· ,Juj 43rtui":i..s . 

O Su .. ;11·:R!::lRA D.\ :SuS.·\:- São r:.:onjcC:. Lut·u,~, 
porqu ' <::;L:.imo; e1u oppo içao,e os acont<;,:iuv~n
tos têm rnud~1do; as cit~eurnst.~ncia ~ srio diver
g._,,, e, portanto, conjr!ctut"'" de S. Ex., e con
jectur" · ,;ão prora; t1rnita' Y<:'Z•os fi\h~s dl! 
no•sa im:1g-inaÇão, e traduz m no.>w, <l•:·~•jos 
em ficl}õ:;:< •J pha•ll:t.•ia•;. 

E' por 1:nu 1a. da. a teal ~ttu.a~.ão que :rn Lf~ru 
d11<lo as thffi euldad·' s do governo, os a lrazos do 
01·çame11lo, a ê<t••1·ili• la<l · r!o• trabalho--, a fal~'!. 
de progr:i.mm~· polit íco2, a re ·u•:i. de propo•t•~ 
ooco'S •l'Í<l < a o bem do p~i1.. (lf uitos a1)()iaclo$,) 

~tlo imputo em ger:il '' e •te 0 11 a(1u:·Jle ; 
imp11to i <Íluaçiio; n:io ha <1ua;;i (lUe'tõ ,;; po
li tLa •a tr. 1t.~r, e o ruah doloro-o esp~ta~ulo, 
que de !OO!'alÍ<:l. C. $yStema repl'•~sen~a t.i\'O, C 
ver a maiori:i. dfridir-~e. e d9<p<!d~çar- e . . . 

0 SR. )fann~HIJ C.U IPOS (Ji.-e;ú/entü do ctm
s~ll;o) : - E a minvria. ( .·lpu;o.dos .: ; i<fo 
apoiado.~. ) 

O S1t. P .ERJllR.\. DA SrLYA: - • •. do •1uo re
sulta. sonhor-.·~, a fr;.c1ueza rp1e nó.; lodos p1·c~ 
se adarni)S 4 

O S11. fox.lc10 :.\Lum~s :- Quando ó <1110 
Y. Ex. j,\ vin a maioria n•1ui un[da ! Em <JUC 
tompo1 

O Sn.. PE!\EI!U n.~ ScLv-< :-:.\fous ::Qnho1·cs, 
é um nll\'1 svstom:i. ele <l~fesa o '.te .. ele jl\'OCu l'"l'
mos •elllpl'e" ci t::.i:· o p3ssac!o, q uanc:lo d l'i:u:rws 
correg-ir-1lO' para "1~lho:· mo.l'ch:i.rmos. \'u~ 
nllo podei< n eg-at' a a ·:· tu1lida<le da.; cousas, tra
t:ti :int•!$ de eudirciLal-a; r1ue de so~cO!'re1·-vo• 
com o passado. {«l;;oia,!os .) 

O Sn •. 1. l'11:-;n><) :-Xo pas.<;ac!o ll113cam-se 
os bo1b pt·cce<lon tos. 

O Sa. P Er..tmu DA Su.H :-Este niío o 00111 
(Apofru/.;s .) Ha cim:o niez.;>s qua esl~uuos a<1ui 
re1111iuõ~, couL •nd? º' <1uat:o mc_ze . _do. i"' ~C~· 
s.'io o nm mez da ~", •Jlle Jª ,·a1 ::drnnt:i,\o, u 
cntre"mt.o e~tamos a l~o11.:.di~; imo< :tlÓ n:t di1-
c1Hsãt> do orçamento, alen1 J,; u:.d" tn:<is i ·,1·-

01os votad•J. 
O SR- An.&L.\1'00 n;: Bo.no :-E' a. cen

tesima vez r1ue "ªdiz isto. 

O SR. MA<t1'1:-;no CA>1Pos (i1,-eside'ilto do c oH
~elho) : - ~~ não tem quem o substitut1 pelo 
mesmo vicio <l!o partido conseryndor. (.'lpoiados, l 
~1ão tipoiados e apa1·tes.) 

o SR. PE!U'!IUA DA SrL':.~:- To.mbetu e a 
cente;;in1:t vez 11ue llO-' ouvi mos dizer lJ ue o sol 
a.llumia. e todos dizem a seu tm·no qu~ o sol ;ci
fomin rn:.1.• u q 1rnstão é :ippJ ic:ir li em e a tempo 
a rep~tiçíio de um pensamento g-e~·al, o:.:plíc~1r
lhe o. razilo ~ cousas que lhe sM conue:-:~s. 
J_lorque nenhum de llÓB iuven~l. 

Est;1!húS ntui.to t\.tl':tL-:.ttlos, tiio atr~u~ldos nos 
nos.~os tr:tbalhos quo não !•~i oi ni:io ~e1·~, prc(·i
so prorogo.r a s~g- 1111d:i. ~ess.~o d,\ leg1st:1t11ra 
pm-:t poJercnos voLnr o p.-op1·10 orç~mento. 

O SR. PEP.EIRA n,t S11.v,\ : - Por ori tr:1-
t3.-se do min.isterio actua.l, trata-se de partido 
l iberal, que estâ. senhor da situc\~.ão. 

O que possa acontecer ao partido conser~ador , 
só depois quei o facto se ver ificar .de suaa.i;cen
são ao poder,se descobrirá si com elfeito, 1\ con
jectura do nobre preaidente do conselho ser:i 
realisada,. 

O $1c r. Bt:l..1ZA!l!o:- Hn de harnt· um" 
nova prvrClgativa. 

0 SR. :\fART!l\flO C.UI_ros (p,·c»l_:lr:ntc. d tl COll_

s,:llio):- E' mui~o poss1\'CL e n.<tO s~rm '' pn
meira ,·ez. 

o Sa.. PEBl!tR.I. 0..1. SILv..1.:- Como póde as1i1.t1 
u;ig-ir•a& apresentaçito de p-ropoat11o par parta do 
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gove~no par.'1 tllntas neeessi<lades publicas que 
rechin:'Lm os uos~os c1 lidados'! Colllo o.5perar 
o ue esta mniori11 liJJet•<J.l faça alg-nma e.ousa de, 
titiU Silo muitas as nccessitl:idcs, e m·gcntes. 
do paiz ; tuclo se uúiará. (~lpoiados .) 

A segLmd:i. s~ss:1o da legisfatur:i. se p:..ssar:i 
de certo w:a osteril como foi a pl"imeira. e o p:tr
tido r!lpresenll!.do nesta C3.1narll. Gn\ m:üoria que 
respondcr<i ag pai~ <1u:rnda •e lhe per;;uHta1·: 
« o IJUe Jizestc~, e111 ni;•iorfa l » 

O SR. J. PExrno :-E' mandar outt•a nwlho1'. 

Po1• conscquenci>t ua rrorLlg".Ltiva a ·tual t~nho 
dcchwudo jl'.JÚtiva.me11to" lllinh:~ con<icç:Lo in
ti1u:1 ; :Ün<b não mudr:i de 01>ini:1o. ( JI 1iito-.1· 
apoiado.'. ) 

:1-1,to pos;o recus:i.r "'tl\cditl:t d~ Pl'oro:,p.tlYa, 
po1'<1uc não quero cl'oiX<W o govewn, qnalque1· 
que sej11, $01):). 111u11 J:.i qur~ o auto1·izc a cobrai· 
impostos e a fazer dcspcza.s, "ºm u1ua dictu
dura emfüu. ( JI 1.i! to uCiiL ) 

;\{ <$ esta C a lllÍllhrt OiJllltilO Ímlil"Í<[U;Ll : não 
é n. pt·orog-tüiYa qu•;5tlo do eontl:t11ça. 1•clitica ; 
dcsç,jo q"c o S:·. prc.;idcntc do conselho, <[UC 

O Sn.P.EREilu D.~ SiLYA:-l\ilo :i.dmil'!I, pois, s~mJH'C se ma.nifrstoa contt~rio ;\s pr0:•0ga~ 
'luc cheg-a~~c a ôpo:r:i cm <11.1c se o.pN&entas~e tívas,•ine :i.o iwineiphii· 0 ~cu b'·i~crno <l ·da.;01.1-
uma pro1·ogo.li\'<t do oro;.am 'nto. O que existe e nos tet·u<inantoinentc ,1uc a 5 n~\l •111eria, 
vig·oril l··w de find:u• n ::o d• J1uil10, falla:n 23 dig"-mo agqr,1- ;tceita ·1 Lamento sua po;:t-. 
riias; não ê do ~crlo posSÍ\'<·l que ll' 'S ' es 23 dias ção de 501• obrigado il aceitar 0 que combatou 
a c;nna<'<t do,; <l " pu~ado,; approl'c o orçamento scnipi·c. 
,1ue ;ic !<(,lm <l1u <lisc:1soi'lo, tjUC i>llc sub't no >O· o no!Jrn pre~i<leuto du conselho (ui mcolWJ 
Jl<•.do, 11uo li ->·•.la cli.,..,tttido çQm o <lirdlo •.lluplo um dus maio acei·rimos adver~ario~ 'luc on~on
'!'P' lcm u M!llatlu <lc: <li;i:util-o, direi lo Lào muplo lt•ei n•Jsla ,.1,rnst<io cb proros·ati>:i; S. t:l'... 1·om
co1uo 1t1Jll''ªº 'l"'! u<.í< lemo;. E.' pos~h·cl i>Lo 1 b.itctt-a ~olllpre como medi<l;,. que nii.o se podori.1. 
XiiG 6. (Jl1<ito,· a1,vi1rdo.~.) :ipp.·ov<ir. .. 

Eis pra1·:icla a necessidade d ... -i pi·orog-illiva. 
(.líi1iú~dos.) O Sr... )l,rnnxuo C.rnPJs ( prc~id~nte do çon-

?>las, senhores, pr ... ciso decl(l.t'ál" à eaaara., e sclfw); - !\ão <i oxaclo. 
foi p:•ra esse fü11 <1uc pc<li a pala na, não con- O Sn. Pi,:1n:m.t DA S:L,.A :- N"iio tenho aq•Ji 
sídet·o, cmuo nulll'<'I considerei, mcdid;\ àc con- discm-:w.> com •1ue o cottfü·me; mas o uo!Jrc 
ihuç:t tuna p1·orog:i ti\•:t do orçnmcnto pelo tempo dOiHüado ptH' :\lia'H •pie hojo inicion o deb1üo 
llcc.::ssat'io pm-;1 •iuc rigot·c "'[ucllc do •[lte se l<lt1 h:i. dias 111u tt·ccho {L\ u11w falb uo St'. prc
:id1:\ o··~upado o corpJ l1·gislalivo. siclcntc <lo e 11sell10, r1uc até exíG'ia t)Lie "pro-

Eslou prnmpt11 como b1•:\zilci1•0 e rcp1•0s.:m- 1·o;r:i.tiva p:\rLissll tle p ·op<.>s\:i. rlo ot·pmcnto, 
t:iut:~ tlo meu ]'~.ti;: a t'Ollil.J in:tt• cotn o :0·0,·crno ne:;~ndu o lHn!Lto dt~ nspoutau~id:iclc d.~t cri tn::L l'~. 
cm toihs n; qt10.>lóe~ ;~•lmini>ll'.<tl\"!l.S, CNno- e" :i.cL11:\l tem este Cllllho : n~m e da eokl.-
1ui ,·a5 e i\u:incoir:1s p:w~. t\zc1· hc11cfü.io :w p~ü. illissão ,]o Ol'\'~m.·nto, ú do dc.1mtado~ rNlllillcs. 
(.J/u;/,f.,· 11poi"1 /.u.i;; m•1 ilo l.·1 'iit~) Perg·u1lt·J :i S. Ex.: _n.t:citn a i1 1·o~~o~ãli\·a ?-

8i, yurêu1, coilor::.trch1 a (Jll ~8t~o nu lcL~rfJllO Eni .scguncfo log~r, ~t ~cita ,_ pr0:1ogativ•1. corno 
d:t cunlianç:i.. c11trro me1.1 procedimento ó ont1·0, meio ueces.,Mio do gol'crno ou "eleni. ~ ~.ltnnt 
1101'tJ'lC sou homc1n politie<J {apoic1dr1.·); e coll«J de i:on!hnt;l< 1,0 ti,i~a como :ilgu~ a pretendem 
ntctnlJN do p:•rtiJ,, cone~''' ,\dor et1, om c111ostõc~ apre:;oar '!-
•lc conlfa.ui;a politica, \"<>lo contrn o rninislori<l. 
(.lluilos apoiados ; nwito úeiio d<! u1~1u,,·i~'cZo.) O SR.. !II.unTS"iIO C.\m'"~ (p;·esidçate rló coa-

0 S11. At,,tel!IA ::-loou<:IIlA: - O Si·. Antonio sdho) :-fa1 i·ospomlcrci. 
,J., Sír1u· it·a dccbt·ou <iuo <i questiio de con- O SI\. P1m1m\.\ n.\ S1LVA :-Culloco i\ <J'testiíll 
tian~q.. e cllo e rn··miH·o d:i. commissfo e sigm- no >CH 1·c1'.ladciro tci·rcuo. Ou 11 nc~1·0 ministro 
t:n·io <lo pro.;cclo. '1l' · it~1 a p1•ot•o.!!ali,·a, 11or111tc de ontr:t ·01·tc 

(l ~I\. Pimir:m.\ l•.\ ~ll.Y.\:-Ein 1861, ll:t ~cs- pensv nii.u " t..:ri:ctu "prc.,cul:tdo •d.t;'\tn~ m?111-
bro.; da tn1do1·ia, e õv ha " Jasl · ,tHt:· a 1w.;1~::io '"iu do :2c de .•.~u<lo, Cvlllll rCblor dl\.COramissilo 
de S. Es.. que, tondo comb;\tido ~crupi·e ~cmo

ilu Or•:a11wuto, propu~ uarn. p1·orog11til·«, mudo lhuntes pi•o\·i·foitei(Ls, lonl•l no pi•indpio cl\l. 
•tllC não h:wia tc111po p:.r,\ •1uo l'ª~~as~c o 01·- :iocrtur:i dc.5la c:i.m~i-;t ded'1ndo qu uiio ,1,ieri:i. 
1:«1nc1llo no cspri.ço d<Hcrn\i1):·do p~la hi. e · · t 
,i~clarei 0 seguinte (WJ ; prorog-a.t1Yas 1ua;; o~çamontos, ~e v '.]ª entrot 1 n o 

obl'i"ri.<lo :e "-·~ ctt;u• uu1:1. p1·01·<i :c~ttn·a conl t:i. u 
•< Eu uiln p~nso r1t1'' srja <l.c c011fi;.ito,:'.L csl:. rr1.1~i°sent[lrc se oppoz; 0,1 o nobre ~li1~i,tro uão 

1aedida. Q1i~lrl'wr <1uc fôra o partido <lno l)sti- " :1-ccit:i.. e ~ nlão pQr CJUG :i. s11 · m·1rnl'lí\ :i pro
\C.»C senhor rh sittt:i.ç:trJ, r111cr J~udo-lhc mcn p-0z '? Sed pre, enl.e rlc gregos pa:·a se libertar 
:1i1•J io. <11wr ~out.r.wi:utL\ 1)-0 ro comhat.onJo~ nos <lo domiiiio do Sr. [H'1!.sid8nte r[o c11nsclho? 
h:'lnhJS ~ tn opp<JSi\fit>., \"ot:.l.t·ia V'J'" 1u'I!:\ ütl 1·~soh1- N_. 
·.:~v como r11·u1·idm1ein goYernativa e constittl- (I Stc Lonti>:>Çv D}: .i..i.t<Utit'.E:r.Qt.:J;:; - 1 "º 
<·1ofü1.l, porr111~ nào 'Jnci•oría jàmais deb:m· 0 t1rntia receio dhi0. 
!:;'Ovcrno do nicu p:iiz som l0i <h antor:izaçito O Sn. P :mR:RA !>.\ S'LYA :-Como {P''"'' que 
par<'l adruinisLral--0. ~ seja. :i. 1w:didn. pa.i·cc !-mt! ª~'i111 ui:ii> de op-

Em Agosto (h~ 1 S{">'.l ~pr .. ~ :·ntci oucr~1 \"QZ ig ua.1- posicionista do r1uc de mini>l •t•i: tlist.L (Ri
llleiuc co1.io N1"wr ,\a, .:;01111>\is~êí~ d·~ on,:ameuto sado.s.) 
nrno. prurogo.th·a de orçamento e exprime-se A modid:i. P"~linl\o de nw.1u1}1·os i,ohà.os d<c 
nestes termos (11") : camar.L e nào do Sr presidente do conselho, ~o-

" ):á<.> ó mcdid;1, •k couti:m•:a, f)fo n1ci~s do mo S. E:>. ,1con~eU1ou ha o.o nos, que deYia ~er 
g-cH·erno. a 'iue p.:.rlido neuhum $•) pórl•: re- l l'~dída pelo roi!li:il ·rio e! aã1 p •rtcncr~r à esllon
cus:ir. » 1 t~noidnd~ d<.l cam:J.1':l <lo's Srs. dep1tt.t<los, da a 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/01/2015 15: 15+ Pág ina 22 de 32 

Sessüo ém 2 de Jttuho de 1882 2ti9 

1·ilLcmle1· •JW) n pt'J>id ntc t!o con;;clho ~ó con- Lic" 'I Não po$so concGdcr ao ministcrio l'Oto 
ll':\ su:i rnahrle .'.l acoit'". po!itico. 

Na i" J i;; ·11>s:fo \"Ot•:i « f:t 1·01· da pt·arn~:\lt1'll. Croio te1· exl!licado .- minha opinião e o meu 
para 5 'l' co\ l' ·n t. ~ôtn OS H> ltS \Win ·ipi•)>, d' procedirt1cnto :i. respeito da ero1·ogativo.. (1lfiiito 
Cllh' nr~o • 'ODt~~tci :S ·n~ O lH io.::.: d•) g·oy 'l"llO~ (! lJ~í1li; ni-uito bi?1lL) 
O..;$CS llfi(J os 11°3·0 por1p1:! p L· t-~nca â 0Pl'o-;il"~J : 0 S V C (. -_~ 
"'ai·orn:\m n:,.1: ' ' • , R •• L'ltTI~flO A~1Po> ,p1·e11ulc1ite elo c<m-
" , . ' seln.o):-Peço a palavra. 

l~~pcro '~ rcsp •S t~ L\o 1VJlll':ttlo pl'es1denb do · 
con.;elho ""'"" s•<i)(~ " t'Olllo '1·11·0 [ll'·J ·ed r im 2' O Sa. Paxs1n:i;::s·rn:-:I. discussi:io fica ,.fü\da 
di~rns üo'. Si con"11l.;1·a, cr1111•J •:n. e['~"' não ó pel« hor"'. 
inet\idci •1e cü~1:ian,'a po~iúc•\. qu · 6 " i'cn:i~ 1111\'t O Sn.. C.1xo1oo DE OLi,·i>:tR.\ (pela 0;·denr):
pi·oi·itlen•:i." ~;ot.~bcfoo,irl'.' p ·lu.~ ~ ._w; p1·ec ·dc~t '.'s R.:q~eiJ:o" p1·oroga<_'iio de~tadi~cus:;Uo p()l' mai$ 
p;rt·;1 <Jl\() S. ,;~. ~e :tCll habdit;do a "dium1-; um, ho~a. 
S\\';\l' o pai·1., o EW.t voto con\i1rno :i. •la:·-fo ·. i r 

Dcsg:':r.ç'11.i.1.icllt:é 110 Jl<hSO p.üz vein de lo::iga 1 O Sa. 'iu:srrn:xn::- Não passo "c~ital" o 
este ~Y" lenia ,ia, 1 , 1.,, 1.0~·ati •'a> dti Ui·~a."iento ; rcquerimonto, porque j:í. foi adiada (\ di~-
6 u:n rn-•.)·~c·.1i)nll'! í.!.;Lthel ·i,_~hio e repc ttdo. i !la.i; cussfio. 
p~-;~iu10. ~-~ c1-,it:.i·a1·iu .ao ~y..:lnm•t i proc:crle d:l 
rnú 01·;...-a~1iz:H.;~10 do3 llUiií-:í~t.~ or,:aurnrrtos~ Ht~is 
:.Ütlt.l·:, d.J fJne d·) rlludo fr1·egiÜ~\.r l)\W qu •si,) di~
cutc 111 na c.u11::i.1~~1 ~is QilC~tUcs t1trn lhe -ão 

cox·rrxll .\Ç \o o.~ m~cuss:i.o oo ORÇA~!.1:~1'.o 
l)Q ~l!X!STEl:UO DOS Estn..\SvllmOfl 

sujo;t<.U:i (u!)1Jim.lo$) : ltJ..~tis :;i.lní.l, (_b. fra. lue;~a. 
,[.,~ :'>ÍUÍ~l·:rl1>', l\ll() nc( 1 tê·-,, iclé<1S e clernCJ\lU$ 0 8 J:. ~:[orêira, de 'Barl.-08 cQ· 

]'"'°~' dÜ'i6·;,.e1;151;;ts lll >Ü.n :-~a;;. (.4.J!"i,tfos.) t~:~;a diz 'n<lo que d8poÍ5 do praficient_ediscu~so 
I·~ ~u~ut e.! nllslct· 1rte i :tl,em~s b·~lnco: o i•o- do w)brc dcputtdu pelo Rio de Jnnell'ot com.o 

~~~}ülb".lV<:!~ 11·) rinc f11z. 1: ni i..i:)\'~'-\ ,) o !';·'':i.H~n.<}~ n.ü.<.:i l·cl:J.tor da con.ull.tsiião, não pedis. explicoNel
ó :r i11aiúl'i~; '' de>t;·, p1·opl'i:nncnte ~ "nou.y111,t. mente dei=-at· d' ton1;\r a p~lo.vra lle>tedob~tc. 
( .\; 1~ i.uhs.) (.11!uiados .) 

l-la 1~Hlit•.) t .... ~..,,1~1 0 \ 1u.~ 0-n 1.:h~\n::..o \:L>u.t\'~1 !t ot·- :-;. E~. n1·.li...: 'le un.1a vez nos rnosti·ou come 
g-;iiti1-~•;:i'• de . \JSSO! (H'c;.a.1.-tenlc1» Ainda este s~IJ ·' dis,t1tír os a;sumplo~ cl' modo que. tra
a ll :iil docL 1 r~i no pri1n0i1·.') r1i.sent'."º 1_1n · tin~ -1 t=i.n.:lo das mn.t~1ias perLin ~ntem~~nte, inter~ssa 
th,n:·;.\.iltJ p1··.\fot1.,· nu~!~\. '~•tn'l.;a;t';\, 1-)uo e.l·o.~ p~'<!cis_) os s i11s auv·int~.~s no s : ll 1n::>.ÍOt" grau. 
"" ~h:.n1:,i;; ~i-.:rt ~~•nel.lual<~ l''':'l.'?:~ o Sn.. AXDIU!lll Fic;.uimu: - E' bondade de 

( l"Oi'•::ui1r:nto d~\'l'!'i.:t .~ü/ rll\'l. !Hln orn tI.11as r. E~. 
p:\el1~~ .. l\BL'.L l'\!L\ U\' :: :\. d.c':,~·1..~1, ~llUl os S~l'VL~(li:i ~ • -

tl ·.·lOl'i.11i.n11los ;~111 ~ci:-.. <.:. :t.:)=-- i-.upü:::iL o::s L~·:t tl .Ltenlc O Sn .. ::n<:n.i::r:tA !.>~ BARUOS d!z 9~10~ si pet-i.. 
a~:iüu 1 O:'"i la~rnlot·.hln::; ~ d1J r·~;·i 1 ;o;cr :ipi1 L·::>e~1t:i~1J su~t. p~trlc lHLO pod ·, ~LU. ou~1·as o c.:is10-es,dar tes
k1g"ll tw pL~~\H.·1pi1\ th :i·!~~á·i . toll,~ ~lló l~!· u11w. lomunb.o dti. in,vc-ja.,·~1 pro13.cteuci~. do uob.re 
~º' ,li"''''~d<> ·p•J<'•:nc , i'''ºl :;e níru p rdci·ia "Li- dcp.ut:do ne_st:i !)lat ·ria-d:t qual fot o o;ad.or 
mitti 1• 1H.raw ,1 r 0 ,-;Jlc:w : ,, Jti. c:;c,:ulo--c alé obriga.lo ;1 1aze1• a!g.ui:s e~tud.os por necessidade 
i.\UO ~o i·~Gi~·u\ü \llJ:" ouli· .~: <1st;.r. p~ll'~C do 01..... do e~~~g'O ~p1c ~'\.erC-l~ -.c-.-:.Y~ lembrar, quanto 
•:"n,.~nt•.r li::'' sc:í, ,1 1,,i d,? incios, e •tpproY:id ,, s ?<i _iliu.5t1·0 m •stre? nt1! e _presta re,ev:·mtes 
i~ :'tv ktv .. ri·_ l nni . ., Hc1..•e ...:~i·bdl! ilc p1~o1\1ga- ;sCl'VH_:új ao i~os.)O p:l!l· (A.patrn.los.) ~ 
ti\':\>, ;\c-;L:1s id~ms limitou as pouca; ç~nwhr:t· 

c:ves 'l "-C Lem a faz'•r, <lxdu~i van1c1tl<.l :i. parle 
~c<>110,11k:i <lü di~·~m»o do nobL"e deputado. .~ mdr~J.. p:;;·L·\ 1_1 I JIJ.lp~··)h1_1 1l·lt!.0 i.~1. IH :-;01·vi1.:1_'; 1_1x_ ... 

1.~·.u.):'l!I1 w.r•i'.l:-i. e .~d HlQ.-) 1(•l Lr ~lili"' .":4!".' ri:t ~·::1l.ili,;.l
ih-·1 .t_'-~ 11\: -.·hj l.·;,_li.:\J :; 1l ~. p1.·hnt:ii'a p·,\rte1 a ~i:s..~t, 
'J_i.J~\l~tlo :-;,;_ ;:i~·:~~!".: d1!\'t.1 : ;dl :::1l-a .. . \.hi lütb ~ 
•1 1 :~ ;,;n~ .. ;~1;~ ~· ~: .. 1;;t1s: l:u·.:;<i, ;-;c.11 t>o.r1.:..::o rlv p1·0-

S. E~. alongou-se ig-uo.lu;ento na Jiscl!~sM 
·h p,?litka í:u rns.cioual, sem duvid:t int ~ rc•-
5:11lti$;;l:n<', ms.s p;ci·., a qa~l a i·csposl.:l. do i10brc 
11linistro do n 'll' 1c!o~ estr.i.ngeiros, alcilll tl~ sel' 
a 1u:1is conv •ui :nlo, é inc Jllte~t.l\·elm nlc a 

Assim,.~ na H:clLc, O? b m• aff"ito tom'" ;ne·lid ' unica. que d ·re tticréCC:' :u1toridad) n-~sl:i. rna· 

1 ,:~•JLlttr.i(l(i . l)ü:ipa~·-nus ... i:L esses Io;-::.:,;;-n:i~ f:;~tj- tel'i:i. 
<h•S<h e t' ·rc j,) :~ •l<>i>.tlcs to,~os os annüs Corü effeito. por rn is de:lic~'.lo que f :$S(l u~il 
{r1·1,1 ,o,/o~,. \"O·.ar·,:utlO~ o l •!'~, 11 •~·:4 t"J ri i· ~~~ Lu1e uto Je..put~vio ~o Q'O\-·ernv~ rn.:tl :t~ .. H~.-td.o proc.~clr-rla 
1'5UJ.;!l tlis~_:!~ .. ;~<i. !} O:.:.<.::·, i~rnn ~kJ. -=~ ~ 1>.+; l r~ O CC.- c!f~~ S~ tltH ilégociOS Í_n~~ rn :ci:>n!J.G!J se antc~i-
lllO•:rl l1:tutlü:1<lo :• ndiirnn;;(\'.\l' D jYL\1 .••. 1c11LJ~ ullo, p~1ssc ús pü:.v r;i.s ,tJ m1n1st~no. . 
im1·c;1J1. l1·Jl\rnl· fa Li. <le :'J°'k;1u. ,J;; ·1! re:,,;au no$ I o nobl'c <lcputo\do pelo. R~o rlc .l::meiro au:<· 
t~·-.~b:1t 1 n~ .lJ ~·~~L):t1·;.:·· e1~\,-pw:-al:l •.1, 111\"e1t~ ~~ pos- \ ly:,;;~)U 0 p~\t·e.::ei" d :t co:_nm.'?.8no~n1 prúpost:i <k1 
.st•.1.l:L t) ~u.;1. 11.\l oc~_~:·;;·üu7.:1~ t,t_} t\u . .._; o;~~;tn10 '. 11i;:s,~\. ll~· ~0,~e~n) ·mc .1 :1lro11 n,.1n·b~ U'..\ ph.':"~sei do nohr-~ 
coôú-hdo :-.:.1 prol'<'~"llt . . rs lia dtJ :i;JJ"l <C··c:', SCJ;l. I <l~·rntadil p J,J )fa··,mn:b. onde l'estolh r, 0.S· 

o lliinl~~ürio a ~,u~,\ pL"iac.ip 1., _suj~L~ll ~lS cii·- li.L~:lo n.ô!)couv~ncldo.s. 1nt~~~:u.lL~\qn~tinharo~3 
ct1rr1$t:u1ci·•s: c111·1u"-n~<l 111ío :>dvpL·~r1t1os out1·M . redur.ido "' d~~peia ao unn11uo, d_, modo a ª.ªº 
p1·ati,Ns cünfü1·1,ics " '-' 'yst em : rct1t•c:so1uatvo, 1 des•Jl'ganiia:• 0$ :;ervi'i'os, e qu·: tmhamo~ fe1lo 
kr-"uu~ de "char' u csLe us crnb.u·,t•;N em quer um llr<;.o.nunt0 verd~doJro. . _ 
Jl·.'S rcm<>s ;•r~>J,ücn<)nLe. j Foi bso l.l (lU'' di~s~ \'. .:ommt~sao no. seu 

· · · ·d · d · · r ·cor · ·lu ·· comprehendendo a nece~s1dade \ i!.l~tr..:1 ~ pl\l~·ugttt1va ~-0mo pro'n ~n<'1~i a· ou-1 pa ~ _, . ., d , br . tt t a 
nistl'.llh':t, autor'zaç:lo pata se p;ov~ruar leal- d~ r~s~r1ng1r as e~t'azas pu 1ca.s, a en o 
rnc1H.~ o '[1hit.. ProHlnde-.%' que e medida poli· í fJSitdo poUC() P~º~ilGro da~ ntlS!OS fl.uan~3s, D.Cm 
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por isso se esqu·~ ci:i. de que o seu priru•:iro l chamados ii. algum d<lstes serviÇ\ls perceberão 
dever ~ra 0•1ta.r os ser\·íçcs ;Jllblicos com us ! sólilento IJl<ltacle dt ordenadn. 
euid~dos sutlÍci >nt ·s, de modo <111e so fizess 1 " t}. <1 ue pas•arehl sumente em disponi
uiu orçam~JlLO vcrc4d~iro e tir:i.sse ao governr:i . bilidw!e, sem '! ue se tenh:un e:npregado em 
0 pretexto p:i.ra :i.brir c_redito~ . exLrao~dinarios s~rviço _algum. ~e c~nsid~r:a.~ão fóra <lo_ corpo 
uo~ c:lsos em que par.t isso esta. C\utor1zado, oa d1plomat1co, e perder:<O o direito ao veuc1mento 
:i. vfr pedir out ros por íl.c/fri ls ~m Yirtude dos do 01·donado, i;alvo si estiver em n o caso de 
nossos poucos c~id:i.dos. serem ~posentados. não se contando o tempo 

A commissão entendeu,e lhe par Gce qu1i bem, passado em disponibilidade sem serem ernpre
que as econom ias, que ainda ae possam fazer, gados em '}Ualquet· repartição. » 
só~ •m ~er re,.lizad:i.s utilmeo.t~ lJOl" quem p,.rece-lhe que, eiu Yi>ta tlesta disposi~ifo da 
administra, pelo mini:;lro d:l past:i : e cou- lei. 0$ empregados do cor.xi diplo.11atieo. encu
fiaodo plenamenle no cav1tlheir o que dirige as regados .!o >1er,·iço da :;ecret:i.r ia, não têm di
r~l:içile» exteriores do lmpe rio. não quiz entrar reito a outro> venciwento< senão doos terço ; 
em detalhes tão minuciows, como iez o n .1b:c do seu ordenado de diplomatas. O regula111ento, 
deputado, porqu , receiou. com justo funda- porém, que, como dis ;c b.ontem em ap:trte, a 
mento, que pudesse ir atê p~rturbar o anda- seu -rer exorbitou da lei, diBpie no art. i-! o 
mento dos s~rviç-0s. seguinte (l€) : 

E' z.5sim que no§ i• a commissão se limitou <iOs empregadoe em di-;ponibilidade que forem 
a não acei tar os accrascimos apre•eo tados. e incumhidos de a li!um cargo administrativo 
aincia achou meio de fater uma reducção, qne perceberão o orde nado competente, .~i foi' igual 
a opposiç.ão aceít.ou e reproduziu, de 500$ pnra ou ruaior do que :i.quelle, a que lhe d:i direito 
o fornecimonto de linos. a disponibilidade ; aliá:; percebet·ão, a titulo 

S. E:s:., poréJU, ainda. indicou econowias em 
duas verbas, rel.atil'9.s a Ires empr e:.:ados do 
corpo diplomatico e consular '' li impressão dos 
rel:i.torios feitos pelos nossos cons1iles nos 
paize; estrangeiro~. 

D.:ive r eferir :i. S. E::i:. a razão por que ZL com
mi.ssão não o antecipou nesta emenda. A lei 
qua reg-e a organização do corpo diplornatko 
do Braúl, como s. Ex. sabe, <i de 22 de Ago~to 
de 1851. 

Nc art. i 0 dessa lei se dispue com etreiLo .•. 
(lê} : 

e Os empregados do corpo d iplom:itico, que 
forem pelo g 1,verno m>ndados retirai" p · rn e~t:i. 
cor te, serão considerados em disponibi!i<l!lde 
emqunnto niio tornarem " ser e1npre~:i.dos: e 
perc~ l>eriio do us terços <lu ordeuatlo, si fo l'cnt 
a dmittidGs ao s~n·iço da S(lcret:.ria <lo est ido dos 
negocios estrangeiro•, ou d e q 11:.lq u'lr outt':\ 
rep~rtição, · nllu de1·eudo accumular e~te ord;; · 
nado com 01üros rnncimc ntos ; si n:1o forern 

desta <ómente . quanto perfaça o vencimento, 
ao qual jà tinham direi to, l> 

Esta. di•posição, que não é bastante clar11, 
como S. Ex. bem o diz, foi completada. por um 
regulamento posterior, o regulamento de 19 de 
Fe . ereiro de 1t:i59, que disp~~ no art. 54 o se
guinte (l~) : 

<i Oi empl'egado~ diplomatices em dispouibi
lid11de poderão perceber, f!J.lem dt seu~ l"espec
tivos t•~ :. e imen.tos. unia; _qn1tifica.ção arbitrada, 
'egundo a importancia dos trabalhos que lhes 
forem incumbidos ua s'creta~iA . ·• 
~ orador con..,em com o nobM deputado em 

que e~tes <lou• a ctos, que acaba d• cita.r e que 
~io do poder e i:ecutivo, não e-tão evidente
mente ua letra da lei ; ma ' perguutarà. :i.gora 
a S. Ex. -i tÍ\«~sso de adruini . t r:.~ a secre t ria. 
de e -tran:;eiro -s e encontra"e ahi. con~o eu 
tiv~ oc ·:isiao d• encontrar, apenas 3 emprega
do• nei t :>< 'ircuro<bncia•, que far ia S. Ex. ? 
E•;es 3 eu1pr egados são os seguinte' e a suu 
~ituaçiio consta io seguinte mappa. (L!.) 
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Go1:01!1ciro .loscl Maria tio Amaral, cuviailo o•tra•mli11;1rlo o = 01111tr-0 do l~G9. li! 2:1a:1p:i:tl ... .. ..... ~vi<o 11.-2~~0 2;; ,:. 8domlir~-=...~-.=.o~·=· 
m lnhlrO plo11lpv lcnc.inrio. --'.'t!an1uat. de Abra11 ~ 1 l dnJi:'ül.-:ilal'quoz ll u Ah r;J. U-

t()S . l tas. 
C<>ti$Olhoiro.Foli l'I'º J o<6 roroir;o J.oat, tlitu ... ...... . .. .... . . 1 Jo Jkzumliro do 1 ~7~.-·· I 2: IJJ,::r.13 . . ... ..... ,\ tiso n . 68 ''º ~ "º llozcmhco 

ll"rr10 ilu \'ill• llella . , ''º !Ríll.- llar~o olo \' ilia 
. Bollo. 

CC1n1cllidro Jo.a1iulrn ~Ja.r i n N:~ 3c:!ulo s do Azamhujn, 11ilo ... . ? JIJ~ir~~n~fci \·lj) Jai~~!ti~ : .. . .. . . . . . t :Goo,~·n .. o l> c~37ge.1~1111~~rr!f 11~\, itt~rJÍ~ll~~ 
,Jofi o ~ia •~osla fl ol(ll Mouloiro, miní.6ho roshlcii to ..•••• •••• •. :m tlc ~talo 1•l! t~o:1 .- 1 !:tm.l.~01}0 ••..• •.•••. \,·i-l'o n. :m d o 3l de ~rosto 1lc 

.\lar11 ue,, de Ahr•rnhH . j ~~~~Ji.:"J11~i:~~t~:~ s,,'~~ i!~~ 
.J o;io ·l•t1 rd r<t tio ,\nJrn~fa, OHCtt' rugn tlo de u orocios •• n . .... 9 t l11 .\larr-o do t Rf'S. -1 . - . . • . • . . • l:OOOS.1)0{) nocroln do !I 1IC Marçu do i~i8. 1 

Jl u;i~ tio Vílla !Jollo. • ·• - lla riio ola l'i ll• IJoll•. 
Hcul'i1prn C<1v:.tlr.a nlo 110 Alh11 1 1 u o .-.p1u~ dilo . . ••... ..•••• •.. .• 5 dt? ,luluo do .jftíG,-. t: a:i3/)33!1

1 

.......... A,·iso 11 . t'.i 1Jo 1 de J utl10 tlc.· 
U;uã11 1Ju Cotcgipo. 1 t8iH.-H:11 âo do Cotc1-: i110. 

Am<ldeo de Caslrt> 1 ~cerot:u fo do ICl1J.1Çf10 . .. , •• ••..••• • ••• •.• :H llc Mar~u tio i-1-U:í .-l 80Ub1lOO, .• • ••.... . A\'i:10 n. !76 1lu 27 1l ti Ahr 1 
J oão Po.lro Ui.:ts \"•oiru. i 1 d o. l RG5.- Jo;fo l'ntlro l>i:cs 

; Viei ra . 1 

Jlarãc llO l l u uiz. do Ar :.gão, dilo .... .... ....... . . . .. . , .••.. :J <.fo J unho tio t 8iii.- Vis· ! . ........ I 00.tEO:lO Doi;11;u•.ho tio filia .Ma io 1lc 1878, 
eorulo Jc Carn•olh•'· 1 . . -)lor:io ola Villa llclla. 

' 
Jo~.j .\l<lria 1la Ga111A .l.Hu:; Jtcr,1111í, cons ul i;or a l •• •••• •••• . •• 

1

! 10 ••o llc201•hro d 6 tSG:l. I S00,9JOOI .. . •. ..• ·) Doctulo 1la f O &l o llc1.crnhro •lo 
-rll:tnpt1z do ,\ hr:wtosl · f8G~.-.Mart1uoi. do 1\ branh!s. 

1 
' . 

SccÇrto Llo e.o nhhllidtidO º'" ã rlr: :Agosto do .jQj 9.- O ~nrcctor, Al~a11d1·0 Af{Onso 1te C41't'll!J,o. 

.'J ;20U~OOOJA,·iso n. :rn d~ ~U !Ir. r\gosln l~., 
tSH:.1, a t:-omoc:u· 110 l t.l o Julho~ 
-J,.,sti :\ ntoi1jo SuAh•'· 

3:2GOE66R,Ari~o u 5 110 7 110 .lnlho 110 l ~i6. 
-11 .• r:to de cow;;l11u. 

:1:~oa.1ow1 .11·i>o u. líG .io ~7 tio .1!11il ''º 
.., · l8G!;. - João Po•hO l> la~ \ 'ioi r:.,. 

.! 1 Foi 1•rimoir.1111onlo co11:1 i dora. 1 I~ 
nd \','\ u ili s11ouih ll iJ m lo ctuo 

20J~ J'l~:1h~n.J1~·,87~~:\:i~!~~nj~ 
•lo Cn.rn.volla~ . 

3:;wD.\l)OOjA1·i so 11 . I ~ de Julho d11 18G~.-

. To1~=r~~i!~N~1~~~!~:·,h,,. ~.-i~o 11. 

!li tio U do Ahríl do 18••1 (.ltar
tlUOt d O ,\ hr:111lO•), a gt~lifi· 
['.~1ÇáO cJO 400/) ]IOr a 11110, ~IUO 
ftii olv,·.'lcfo ,1 l: OOn,~. al'bo 11. 
t ;i ,10 :JO d• Julho d• l86:1 (Mor· 
Q•ut Jo ,\hr;au t0.5 ) , () oJlOi :i a 
2 ;2ílOA, ••"Yjso n. r. 1lc JO tl ll 
Jnll10 llo IBGG ( Josti h nloulo 
8ar.ihn), o linnlmcnto a 3:~011 ~. 
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sessfío em :? de J1m1Jo de 1882 

Qr,.., diz o nolJ:·e depu~-tdo,nii.o J;:i. l"l'•Jsr.ri!~<;-fi-O O :O:;;. ,\::\:•·~ -.11!; F:,.;1.: ~11u -A r·1 lo!>:1ç~o 
contr::t. a lei. O orador cuncoraa.co.a::s.r:~·~ cl0Dfrt;~i~10/fi:..~· 1~ls·.tl~r:;~·tz~ce:;L:~-;omp~·os~fez. 
jil38 estes actos do poder cxccut1vo. fic:u•:i.ru Bllll- Ess:\ ~o[[ .,·,:"1 n•o e L!:t. 1) p:il.1Era-so com 
plesmente no domínio da sccretarm do· cstr;cn- ; muit:t de:no.·:i. 
<>-ciros ou ncram no conhe~ime1lto do Jl:<t·b- ' O Sn. :límumu rn-: D.\::no~ : - Onim:'<t lc:· 
~1e11to? O nobre deputn1lo, ,·ersc1do •'omo 6 no um tre · !l0 do diicctr n <lo nnb:o Yisconclc do 
cstndo dos or~nmcntos, n<tc1 lh'o pode conte"- H.i•J H1·anro. rc -pondench. :i. ~'·o :tp:trc11. Lmn·;L 
tar. n. cron1··• d,) nobN dopnt elo, ma> n:1o r1uc1· 

D6sde 1862 }Jara um. ~esde _ 186~ jJ:>.ra oHtro aJ.1ng·:1t·-~e. 
e desde 1805 para o ult1mo. J~to e, ha :W, h:i. O \'i,~.ond · rlo Rio B~i-.nco 1·cspondenrlo foi 
1i e n::i 15 annos. !1. intelliger,cia dn. lei, r1'1e obi•'g-afa " d1ze1· 0 seg-":nt.1 1J•~ ) : 
lhe parece 1u.odificada por estes rlou.> rng·ula- " ::\o i;1ttt: lo de 1;it:11iul ::· o' JlOB•rns rt'pra 0 cn
mentos, li>e illcontest:welmcnte ?-. s~ncçao do t •nto< 110 into:·i0 r, '!"" ·O torn~in 11.:tis dignos 
corpo legislativo e com responsablltdade de to- d:i. '", mi .• ~:lo. peço :11J 11obrn ministre• r1ne n:1o 
dos os partidos. ac:~bc ~°'ª ~ publicação dos rlornn1en: .• 1s diplo-

0 Sa. A~mu.DE F1Gt:Ji:tnA :- T~m lido sane- m<ti•"Js e <'On•nl:tro~, r11rn ~e tnh n:i. se-:ret,t-
ção :innual : :.gora pJdetno> nog-al-:i.. ri:• a .~eu •':trg-n. A ,]nsp~r.a, pcb •1ttc rejo, não 

O pass;L de 3;00U<; pou ·n m:tis 1lu :Jtc11•.KC p:ircc~ O SR. l\loRJlI <A Dll B.umos :- que o ora- . . . 
q11c n. ccoiumi:t de 3:000 . .:; n:in .111st1!10:1. Ulll:l. dordi:z: não se refere ao nobre deput.<d·J,:t quem 

tem Yisto o.nal_v'5ar ª·" iI1e_Z.llictadcs con1 todo o r-l'O:tçii.o t~1ü utiL ~m (i uc rno~tr;\nn1.11 is aQs ouLros 
- '"" gorel"!ll) :s º' trab ;lhos do p~s~o J de llih Sí\S le~a-

espirito de isençtíO · Ç<ÍC< e c:msuJ:.. los, C.>limul:tnr!o-n :l si111 :\ hi'm 
O SR. A:s-D!l.\D:E FlGlJEIJU :- Se :11pre prnti- sc:·1·fr. e colhia;.i1~s P" r:i a admi 11i•trH<;ilQ ifo paiz 

1pei assim, mesmo ciuJ.ndo estava o meu p:ir- e pai·n sen, lcg-i•l:t.foro:; ini'n:·rn ·. 1;C,cs m1ti10 
tido no poder. ut ·i~. 1> 

O SR.~ 1íoREIIl;\. D~ BARROS:- Parece-lhe~ C:-õ po1~ ('IOn"~.c;n~nt • cp1 · ~ ~ ·~ t :l. (\'~ u no ~riia.. ~ L 
· · e d r,~~,1 ª' c·cr·nu1 <l:<nc i"• all•'.~:Hlli P"io Por consequcncia, que a respeito deste~ trcs . 

· · !iobrcdep~!:do. o i1<.iiJ~ • m~ni't"o:c [,;·~·,: ..;·1 n:lo fonccionarios o nubre mrnis~ro só põ<le louat• 
uma unÍC;t pro1·idencia.,é fazer que elles yollem rnc. ce,•om pu!;hcaç~o " •\'h>< duc 11.1 nt<.• . o 

nohi~,'"'.' :uin.stro s:tb''l'Ú evi: .. '.r o incony;~ lrlca~,·'. pa.r:i. o quadro do corpo diJ?lomatico a q_;1e per-
tencem; po~que depois de ser1·irem 2U snnos, 
depois de ter.cm en.,,·el~ecido no SCJ'\·_iço. depois 
t:le lhos ter sido esta s!lu:i.ção snncOl'Onítrl~ pelo 
parla1\lento tantas veze;;, não é jt1st~ collocal-os 
no ultim•.> <1u:.rtel d<> vida, em Lllll"- posii;:lú tã•) 
difficil, como seria ,,quelhi eru que fi ':i.d:L:n, ~i 
se lhes a,iplicasse rigorosamente a lei. I~ :llc1n 
disto ó preciso confcs•«r q11e re,dm~nlé na se
cretaria não as.o 1icc~saados os scns s<Jrviçr.J> 
sem que com isto o a·:'ador r11rni:-:t <lirnr <111c 'e
j:i.m inuteis: po~que deve dizer n. S. E~. <1uc a 
sceret.w\:t do ministcrio dos negocio• QsL1•3n
g-0iroa é perf,,ita•n~utc !Jein scrri<l" ; M:io lu sc
crotal'i:i. q•tc tenh:t c111prei;ad11s mais ~.el,,zos, 
mais habilitados: ell·~~ n;fo prrJrizam ab~ol~l:>
m~nlc des<c :iu:s:ilio. 

O Sn.. A~·Dll.\IH~ Ftr~~:!~Ii1..\ :-S~ o rnini-L·q 
ti\~.-·r Y " rh~ f:11.. 

() Srt. :\iül1..7\.ln.\ 1H: H \~l:Os <liz í'itt'• n noln· · 
d ' [l'lt:ll(') é :llj'l ·c ~ . 

Sr.. .. \:-:on u n: FrGTEIIL\ :-T"!"r.l 11 (l •\"•'r .. ~e 
f z 1 ~. tnnn. v··r, q1~ .. :i d 1 pcza ú y,)t::t.<l:l. ~, ·i1J pat·
l·rm • 11 t1 >. En 1'1)~111\ ~ :non ; pl·i r1c lpio.., nftt• 
f >ri:i. 

(l 5tt- :ll01~EmA n:: lhu.o.~ p·•rl' li· "": '· 
:io noh1•c cl pn~'ldo p •1· '· m~ •t:·.11· ~níl o ·"\l 
:1p:1rL. n.:'io t):•o,~c :it~. s: r01"\°C:1t111· () P~H!Gl' 
l ·~::~ .11ti ro YOl. HSO ,1:-' d' pC7.!\; p·:)l' rc:-b·• ...... de·.- ... 
cr::·nin rl:i .... :::.l ~i:·• ''1~ prH· •'X ·rni1h, :J: i.lü:~ prita 
p11lili••!t•:i'i.o de ''" '"'lll~lll···" 0:000$ pa:·:i 1"·1:1-
lJrioi ·t.· 1 

••• 

C.•ê piamento •1ue não io i no ioloross~ dr> {) Sn .. ~snr:.1:>1~ Ficr"m' :-f'ci'<lií•J ; l.••m :\ 
minorar-se-lhes o ser1·iço 'l110 eilu~ p•l.';i J;i fo- telhelh. 
mm mandado~. O que se deu, uaLu1·al1nent<', foi o Sit . ;\loru:uu DJ·: BAi:M., dez •in·' ~- tali ·lb 
o que se da desgraç:dam<:nL-e ml1it:is yozes; n>lo ob~·i;::• 0 go :cnv> , eanleti\ pi· ~•·i
tira.ram cste3 empregados do corpo diplo·na- sões; 0 ; 1110 ohrig:t >:lo ~~ rubri'"'-' r!o o:·ç~
tico, e não ha;·enJo Olltro destino a d«r-lit.:s menw. o .:;''"''t'no w1o pó-lc g-1 ·i:nr 1mi• com :i 
ou querendo-s' da.r lagar n nol'Os nomeados. se~. i· tal'ia cl. e•lad~, pm· excniplo do ,

1
,1e 0 vo

deram-lbes "Stl!. comi•ens,.,çt'io irn se ~rctaria. E' t:i<l•J pcl, parb11icnlo ; m s nâo c.;Li inhihido 
uma irreg-ularidndD. uia.s tll'llJ. irrog-1.ilarid.1.de ele !.:' ;St;J..r .u:rnis com 0 rcL\Lotio 0 111onos coitt 
sanccionada desde i5 atci 22 aunos peio co~,10 qu,;lq•i r outrJ tr"b~lho. 
legiehtivo. O u,,i):·e depttt :d:J S0<bG q• t ó pela l1~i ,.j~·mite 

Quanto iL economia de :'1:00$000 ,1uo S. E~. o g-01'01·no ui't, pódc fazet' L.·:on .p~l'Lo <le rnrhas, 
propÕ() na \' rba. de impressão do~ <l•J- m:ts d0ntro de c·a.la lll•l r •l'~g-r~.phu () ;::o,·m·r.a 
cumentos enyiado$ pelos conSllles. o orador tem pl~n:t lib"rrlad>, e'n t•:nw)~ h~b :is, já s ~ 
pondera a. S, Ex. que o partido libernl procu- ,.,J. 
rou urna v •z ro:thsar esta economia, mns cn- :\ão p0clc omp,·eg.~r 110 malorial o 'l'lC t'·"'-''' 
controu notavel reluctancia no sen~do. O no- sii.·.1·.-ot<do .r lo ,1 SS•3l: mas ;i,\I ' í:n··1· a de,;-· 
bre Visconfo do füo-!Jrnn ·o rliüa-b · ll·> se- p z e ,,,,, r,,-,~b lib 1··h.-\ ', ., .ià r~ o nubt''' de
nado, respondendo o orador :i rliscu~são ~o ,,.._ p·1:,,,io •;u·• a t11 1Jli10~ "'~On?n>Ío\ será >·•rp!"ll • 
çamento d~ uiini~te:io dos negocio~ cstuugei- 'J.l p ider r,::tllz tr o n .;IJ1·0 111ínis~:~ ..te e~· 
ros, o segmnte ( lG) : J ttan;;:•iros. 
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Si as consideraçues do nobre depu t~<!o tê.n1 porrtue essn. discusS<fo de modo nenhum poderio. 
ter a latitude com que se discutem os ne"'ocíos 
j) ltblico~ do pa1z. " 

O SR, AxDnAoE F1(\1:1mti. :-A respeito dos 
consulados, p orlemos. 

o valor qu · o orador llies 1lá, t>h~z impr1Jssio
nado pelo sununo re8peito qu~ o nubl'e de
putndo lhe m':l' ce, o nobr' deputado po~ s11~ 
vez nifo_ <'ode dGix_ar de concorda.t• em 'ln€ o 
nobre min1st1·0 fara :i. economia q11e pu<lel', scn1 
essa med1<h 1sern s~rpre 1·iso restrin~ir e cer<"ear .o SR- Mo~ma.1. o;; B.urnos diz q11e o corpo le-
a liberdade qu<:J tem o govet·no, sobretudo por- grslativo pude rntar l'ª"ª o corpo diplomatíco 
que o noi>ro depttbdo deve nttender :is \·istas. 20:()0()$: o rninistro faz a distábuição e si 
so? a_s r1u.1es foi org-onizado o pare<.:er da cum~ achar 20 diplomata~ que (JUCiram sên·i~ de-
nussao. graça .•. 

os'.". AND!tADE FIGCE!RA: - Fiz justiça " o Sl\. A:<:DRAUJ' FJGUEI!U: - c~mo t~m1os 
eommrssão. um. 

O SR. Mo1tEIRA B,1,1rnos :-Quanto á ')Gonomia O Sn. :\fo!'.EmA DE J3Annos.- .•. i>ceitaría, 
p~_t·a _;ompra d•; livl'Os, foi pL'Oposta pel:i com- m~s dev~ manter todas as legações no mesmo 
tntsswJ. pe e se~t:1 incon.,-enieatedisctltir uma legação 

Quanto ao§ 2°, o nobre deputado propüe a detet·mmada. p-01·que não dei~aria de suscitar 
!'adu•)ção cla quantia a 501J:000-$00G. ~ã,1 aceit:. repa.l"o e alteração nas bOas rel11ções dos doas 
u~nh~ma d"s em,•nd3s pt•opost~s pela com- p3.izes. 
m1ssao. O SR. AXDR.ADE FrGVEIR..L d;i um aparte. 

o. SP.. AxORADl.l FIGUEIRA.: - Porque n~o O Sit. ?.foRE!RA DE B.~Rnos pede desculpa ao 
podramos erne1ular, set1:W a proposta. nobre deputado. n1:i.s o p1·ogramma foi restrí-

0 Sa. ~Io.a<:l!U DE BAnRos :-0 nobre depn- ctamente obsel'vo.do. 
tado não aceitou um só dos augnrnnto; 'lll·' 0 O partido liueral, consequente com s seu 
orador p1·et8nde justificar cm poucas pahna•. prOg!'amm:i. de opposição. apresentot1 nacamara 

Tr:tta-sc de ju;titi<~:w \·~n.,ünentos de qaatro e votou a suppt•essãQ de cinco legações e a. 
comttle,. do P:tra;;uay, de Francfort, ria Sueci.~ t•educção de outras ã menor cat~goda. Este 
P. Noruega e do Sant(t Cruz de La Sierrl1. porque orçamento :i.ssim emendado foí par;t o senado. 
e~te< empreg tdos não têm emolumentos e não O. nobre Barito de .Cotegipe, l'elator da com-
pódsm subsistir com ·est:.·s vendmento>. m1s$ã<:1, disse e disse muito be111 (tê) ; 

S .. E_x. propoz uma 1nodi?a que n:io põde sGr . « O decreto de :20 de :\Ia.rço do 1852, e:i::pe-
adnuthda pelo poder leg-1•l:tt1YO : - :L .<up- d1do em exe~uçüo da. lei qu~ creou o corpo di
pre>.~ão de alguns consulados e melh0r collo- pl~·m1_:i.tico, marc:oll o numero de legações e 
c;ição delle,. 1mssoes dtplomat1cas que convinha m:<nter nos 

Como o nobr. ~ deputado sahe, a lei que creo1L P"izes. estrangeiros. · • _ 
0 corp,o d_iplomat_i,.0 , porq iie até 1851 não exi >tia "Ale~, deste. do ereto ~~~ deu. org-anuaçao .ªº 
corpo d1plom"t1co, no <J. lle' o o ra(lor mio v:õ cJ.:P~ ~1p10Ln.a\lco, o go\ ~t n?. fm cre:i.ndo nov::s 
gt·ande mal, porque niio lia u•:ccssicbde- d •, !el-o m:-s11_e•. elP.' ando a c:ite,,o~u de um:ta º· dt
systematisado corno est:i. pelo :irt. 20 d:i :io go- ~1~numdo a. .de .,outr:is, p~r decr~~O$ espec:aes, 
verno ptenn li!Jerdade pai·:< ··rear Jeg.tções, ·•np-: .. to <Ju~_ein "lSG:'· r;r d_ec.e.~o tle-v de ·?-brll se 
pri~ír e gra~u:1.r _como julgnr co!lveuiente ,,0 1 d.cu no; a oc~·:'n'"ª'"º c~pcc1~lao corp,o <l1ploma
~~r·nço ['>Ubh<'o. 00 U<o desta ~Lii':'ÍbuiçfüJ púde 0 Uco .. 1 Osteywri:1ente t'.1mb~m ~ut~os,,. tie~retos 
governo auppeimir ou dar Y•' ncuncntos m:tíore~. c>pc:i: c~ tem L.•1n~eru .tlter.tc;o ,, c:te.,or1a das 
dentro da ,-~rbn que o poder legí ·btivo \'Ot:\r; nn~~ues ~ 0 nume. 0 de seu$ ~ª.',pre~a.do~. ". 
füa ao arbiti·io elo mini,tro qu<:l diri~~ a: rcl:t- E rc~~ondenrlo ao Sr. Corr:1a. que se tmhà. 
çties ex.teriore;. • pronunc1:1.do co_ntra n pmlençao q_ue ~1ostrn\'<l o 

. . . , o g-overno do ll'ar do poder lq;1elat1\•o :i. fo.- -
O art. 2° aitado drz o s~gumte (lç): culdado do mandar Buppl'imir legaçues dlsse 
« O govarno doterminará. por dMreto. con- (lê): 

forme exigir o serviço publieo. o numoro e ca- " Sinto dfaconfar da opinião do meu honrado 
Lhegoria das mis~õe:;que convern mante1· actual- colle.:-a, senador peh provincia do P(l.ranâ., 
mrmte uos p;üzes estrangeiros e bem assim o (jnanto :i opiníiío de que o nobro ministro nii:o 
numero dos empregados de qu~ ,[~,·er:i. cad!l <tma pôde s'1pprimír lcg-.'\çõcs, desde <\Ue foram con
compoi--se. Sóm~nte p.el~ mesma maneira ser;io 1 signados fun. dos no orçamento pt1.ra a•ti~'.a~,ão 
cre(l.das nova.s m1ssões. quando ~e.pm n_ecessa- da~ rlespe zns com cllas a fazer-se. A le1 me 
rias ou e:-ctinctas algumas quo pu:< diante o par0ae cbra. e nfio só é obra, cemo sua. o:i::e
da,·;tm sei'.» · cuçãe constante tem sido no sentido affirma-

0 nobr~ d8put.'\do eomprehende a s:i.bedoria ! tiva ~o~ relaçito à intellig-encia dada, pela 
cl.istn ,Ji~1io•Íção, pnr<itlC" sai:i. inconyeniente : corum1~s'.'° de orça1u1~nto: » _ : 
qu" a po•lor lL~~isb.ti\'o di~cuti~~~ a ~upprcssão ! O_ u11~1str~ d_e estr~ngell'o• ele c:11tao 4ue nao 
<Jest~. on Jaq 1inJ1 .. li•;:ll~i\11 : sei•[" prccis,., repi·o- 1 podia discuti: isto com a mesma hberd:i.do com. 
dut.ir :\~ t·:~z, 1 , , ~ p~1·ti••nl 1 .,.,,. p:ll'll ,, C~Crci~io ; :.. qual nLSC\l llram,

1
?S, ~obres s_enador;s ,'i: que 

des>O J1:•e1l.•l. p1>r•i\lt1 e\ r1•[W~S~lll:ií;:t1> ~tploma- . tmha 3. respl'tll~Rb,_1<i;dc do go>ernO ]1mlto11-se 
tic~ n~o é ~lú\o'Pr. •• dir<\i li> •rtw o J:41\•1•rno e:t ~~r\.'<' a. rhzer i:'.Jo s~gu1ute (le-): 
Qm relação n i1ua.l11.lt·1•11:11:r! .i :•111i:.ta: TLI••~ 1~ .... :i:i « O 0~:tdt1r t-cconhece que havcri~ iucon
discussão niio po1:h~rh. 1.l'r l·•µ-:1r ~~'•u 'i'Jl'l11·1L d r• '·"ui 11n!o c:u enunciar o seu juizo, como mi
mutuo respeito ~n;m M n:u;i1~» 111t~r'~""'"!;1s. niMtr•) <!11s c~trangeiro~, acercad<l. couser~~ç.'.í& 

V. I.-.~:i 
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Oll suppt•essões de.Jag:iç:ões neste~ OU DC\quclles f sen·em ll'IS nô5sa~ l'CporliÇÕCS ~ ([llC eS\[O SU
pat?.Oa; não ~era, pois, dema~::!.do e"plicilo 1 jeibls MS p1·~c:1.l~o s "'io ns tôrn '! 
noste ponto. _ . . _. ·O entr~r no corpo diplomntíco é queslito de 

o iutuit~ elo g-01·.·rno e r ·a!i?.ar todo; o~ ··or- g-1·.indcs ernpenhos; o grande motivo ci passcfar 
t"• de d()<poza.< ~rntes de l.e'i'O.llt:tL' nO\'O; impo>- :i Europa e 11ão ser1•i1· o pttiz ; querem r•sta. ~:o.r
to~; mas uma das YerbM •·rn qu • m 110< ~- · pód ·• rcit·n <le ostont:\Çifo p::m1. ~i e 8Q:tS faroilias. 
a~onú1nisar é a J;is leg~çüe<; iuuito melh1Jr l:ns. porque t<im meios. contentam-se com a 
seri si as c""on0nli:i< se obtiver'm por outro; r.•pi·esent:i.ção por pouco ·tempo e 1•olto.m :i.o 
1111,io~, não prehcnl~hr:ndo º"'" iog,u,1 -.vn.go-s , não sClfp~L'iz e aqni ostau '"ier\~ind,l; outtost porõrn, 
grnduancio os tlipl1mmt''" :>duae~. etc. •iue n;1o têm meio;. >~o a prin··ipio prcra pas-

O SR. :\~lllL\DE FiGi:imu •l:i um npai·te. seio·. depois consenan1-s · l:í.. per<lcm as r -
1 '~ues elo pai;.;, "''')sturmm -sua l'amtlit1 e filhos 
no hl'.bilo d:i ost"nlaç.ão "que s~.1 obrigados por 
forç 1 e].;~ 'Lt ca1·go e rc~en·:i."1 para si um11 e!;i~
tencia precaria. a menos '!"º não disponh:i.m 
de um::i i'ot'Luna notay"l. 

O SR. ?llmn:m.\ nF. 15.>RRO~ :-0 qa·' podia 
fizer u "'\n-1!1·110 nc!'Õtr.' •'ª::\º 1 ::o - • • 

D,~ durti; u111~ ; ou snpprun1r ex tens1yamen Lo 
e't:~s legn•;-õ·.•s ou fazei· com 1ue ellas foss ·111 

vagando. 
O nobl'G depntado co1~prdientle a grande in

co11vcilÍen~ia c1ue pó1!' hav~r p 1rn. :i; bó~.~ rc
laçõo> diploro«tfo:1s em d'J··-ret"r-~e que um:\ 
rni>silo dipl<lma\ic.1, que era de ca.t goria d 
ruiuistro µlenipolenciario, pas,;.'l.sso à de mi
ni.•tro rcsident · 011 en,• :1Tega.do do negocio$. 

O SR. A:>mUD~ Frc:;r:EI!U d:i um :t."i.rt&. 

O Sn. :'.lfoREUU n,.-: B.ln.Ro~ :-r ·plica qtlc 
ch,· il-;1. ~o nrnsmo raslllttdo qu• o nobre dopu
tadÕ · mo•tr:ira que is,o se foz, mas guar
dando todas a;; co1wenienci11s. 

O mi11isterio 5 de Jan .. fro o q uo fez ? 
:\':<o _1ww~ou um s·.i fun ··cion :rio UOYo p:ira o 

corpo <liplorn~ ti<:o: nôüJ <leu um'.l. su gradu~ção 
inciis; nilo 11ro111orn11 um sü cla11rnlles funccit>
nario~. 

Chegou-se ao resultado que se queria, a 
ec,_rnomi:t ih< de~pezn.s sem r1nebra das conve
nicn(·i:'~ <tue ;:,1; de\"em gn:i1·dar no as5ainpto. 
e o mOi'ito desse ~(lrviço gn•! o nobre <icputu:lo 
teve a bond~clc rle enca1· 1cer, e o or.1 do,· :ipro
v~i t:t :i. ~~c~1 siã.o par.t agr :decer~ não ~ sõ ~wu, 
não é S"lliio n exc : ução do programm.-i do 111i
nisterio 5 ele .Janeiro. 

O SR. A~DRADE FrGt:Jmu <hi um aparte. 

O Sn. )fonRm.\ DE H.mn.ls diz que o hu mildo 
oradnr que nest:i. o~c:tsi1ioo0cupa :i. ~tt<lnç.>'lo da 
ca:ia.fazend.1 \l"·:·to daquello ministcri•), partilha, 
~ verdarle, d,\s glorias da execução do seu pro
gramma, m~g não pride a•:eitar p;cra si só
m~nte este facto ;tqui trazido p'lo nobre deptt
tado pelo Rio de Janeiro. 

Tralott-se de exccut:w o programma do 
go\·erno; é verdade que "'ta posição é odiosa, 
mas ess~ politic:i. devi:i ser continuada, pua 
:t$sim chegar-s~ ll.O :·csultndo que sG pre
tendia. 

O SR. A:..DR,rnF. Frn1:EmA da um ~p;i.rle. 

O Sn. :\[01u:m.\ 1n: B.\Ruos o:u a fr .,n
<1t1ezt1 que deve :i ~amara e com q trn ~oaluwa 
proced:r declnrn que não approva semolh:tnte 
pr:ocedimento. 

Como cst:i orgn.niz:vla est,,1 C;lt"reira do corpo 
diplomatico. ó p:randc incon \'eniente, tnnto mnis 
que ternos tido n1uit:is vezc~ de~tcs factos; 
qu<1.ndo precisamo~ de uma mis;<:!o espcci:ll e no
tavel ni[o vn.mos i·ocorror ao co1•po àirlom~tico; 
os que mais ~e disting-uc'n mio pertencem pro
priamente ao quarlrn, porque ha diplomatas 
quo estão perteiiceudo ao corpo diplomatico, 
n1as que nito gozam d~ 1·:111tagom dn. :\posenta
rlorin, jlO!"t]UC forwn nome:ulo~ depois do 185i. 
Mas que apo8enla1loria: Cm ,,,inist:·o racebe 
3:!JOOB de or<lon~do s 20:000B do represenl'lção. 

Des<lo o 111omcr to q11c elle se aposentn., pn.<sa 
de 23 ou 25:0DI IS >l tre-. lJahi yem <1u e raras 
\'<Ees s~ Yê .:m dip!omal;~ a.posentar-se; o ora
dor n:Io conhece senão dous ",-,,,3entados: o 
Sr. \'isconde do Rio C:1·a.n<l•<, quê veiu p:i.ra o 
senado ... 

o 8R. A~DR 1 DE F!GUF!!R.\:-Foi um dos nos
s~~ nw is distinctos diplows.ts" 

O SR. ),.fomm1A !)}; BAn.Ros:- ... e o Sr. Vis
conde dê It:i.ju b6.. 

Foi um dos nnssos m:i;;; clisLinelos dinlow~LHs. 
<liz liem o no!i ·e deputado, e o orador' folg-a c-ni 
ter occasifw <lc repetir :sto. 

O nobre depnt:ido nã' rpiiz acoitar o crédito 
p -~:i ns ''Oll~1tl•J~. m:1s ha da p:irtc de S. E:.:. 
1u11.-i injusti~-a. · 

O $11. A:-:on \1>1-: F1Gu~rn.1: - En fallei do 
''O!lSUl da China. 

O Su. ~follErJU DE !hnn.os tliz que S. Ex. não 
ª"'Citou " de;<peza de i2:000~ :parn rno.n ter-se 
um consulado n1 China. e not 1, em iwimeiro 
lagar, que a d~speza de 12:000S não é nece.>
s tri·<, nem oln·ig,Lo~'11, nem a commissão pre
teude11 tliz~r isto. O que a commissi!o 1iisse foi 
rl:1e n:Io tonh:i. lngc se;;u~.: pnr,1 th:~r a dcspe?.ll. 
~e erige esse :;er\'iço o que, om ron~cquen
ci:t <l0 accôrdo t:om o gon~t·no. fix:iva cm 12:000$ 
"cJc,pci·1 m 1xiro:i que podcl':i >er feita. 

Si o noui'C mini •l.t'" rudcr ll1 • ntc1· lâ um con
snl 1 tê •em ordcn:ulo, ele " ·rto <[ llC o f:mi: m:t-.: 
é preciso fi~-, r eom a lib·~ r•1 «lo de fixar esse 
ortl•n-do. 

Porque ó. '!uc. o coo1>0 lcgislatirn ha tle 
to.mar pron<lenct:s, 'l'.mnrlo ~.governo as O Sn .. AxnR.\~1-: l~1< :~E~'.-' :_-::--Não fall 1r:i 
pod_e faz_:ii· e pQd.1a, si csla polwca do minis- nfilhn<lo .t quem ,e rl~ os i ~.00 t.-;000. 
t~rio de:) de Janeu•o [osso continu;id,i. e não ha . O Su. :\lolllmi..-\ IJl: Ihnnos :-Niio Ji.,i duvi<ln 
rar.ã? de sen-iço pnblirn •1w: a.conselhe o con- j ncnhnmo.. rc 1io1vlc -0or1do1·. o nobre deputado 
trar10 .~ . 1 diz que não falta. q•1em c1LJoil'3, e tem summa 
~ot·q.ue s~ h.:l de ~P.rc • !' de ga;-c.utia-; a. c:ir- 1 razã.i: m"s o uol)re depat(odo po1• esto arg-nmon

l'>ira d1plo111l\l1ca, c1ua.n<lo os fonccioi:i.arios que lº vcr.i quo 6 e '"n~Cldo o 111erecimcnto par.1 
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r:c:rloe e:ws:o ; e par;c o,; primeiro; do Est<1.1lo. svlfr~~os no nos:;o _prodi:cto, é a conseq~enda 
Dcs<l: os b1 -po~ •.lo the>'ltu'll ;\tÓ o; log-aro; <lo per1Hi,10sa <ln.; f ,lsi llcnç•l<'S européns, Jª com 
correios h:i. alu concurrente; por m•:4de ·du outro~ producws, j :i principalmente COlll a chi
prc~o. F.1111•clll nlo, o uoliro tlepuludo conhece coria, e est:. \! um•1 f:J.lsifi.c:\ção ostensiva, dan
aqueUe rifão antigo-d.~ w:;es o ba,·ato salte do-se a este product.o na França o nome de cafê 
mnito caro- hei ºº"ª'iüc; cru que o b1tL\\lO ó {a.l.rn . 
1;a1·issimo. Bem v~ o nobr~ deputado Y.llO fl8;a~ fa.lsifka-. 

O fiue uôs tomo; <le ver 6 si 1) ;o·overno p;u•a çõe.~ em caso algum póde'<1 c;m.::orret· vantajo
podc1· couvidar um homem orn cnndi~ues ido- sanP nte com o uo~~o e:tfo de infe1·ior qualidade 
nea~ para \ttll conólllado em drcuuhta ncia< es- e por consequencia to::nos Lodo o inter~asc e1u 
peciac.;, coroo e~te, pódc razo.11·clmeute, pelo fazei-o vir :io 111ercadu e exporla\-o. 
menos nos priwei1-o ' tempos, 0111quanl0 a cor- jã ti\·e occasiãode demonstrar t;;imbern a ums 
rente ele eutigra\.ào niío s i eotabclece. emquanlo ideali, tas, que :LqUÍ se aprese11.tara.m, sustcn
n;'io houver 11•wegaç,1odirccb,póde fa~ol-o,digo, tando a pcqucn:da1·i;ura, que ~!la 115.0 prcci;:a 
co:n 9.uauti;i. infol'iot., porqtica vida no Orie1Jte de ou tros amp ·!'OS dl) podct· publico, que não 
não o b•1rat.\. sc,1a.m estrcidas, facilidade de ommunic&~ão. 
R~sla ngor;i. saber si o nolmo clcplüado ro- O,; gnndcs C$tn.bele ·imentos, que ni'lo ss for-

puta. inutil o con;;ulaclo 11:1 China. Lhe rospon- rnamd:t noite p:ira o cli '· princip.;hnente·neste 
dei·:i u or:ulo1· qll ' Clsta é a cons':q111mcia for~:id:i. genero, em que" produ ·ção p"eciza de seis 
do tr:lla<lo CJ,UO fizemos. o.nuos par:l ·onstitu.ir-ee, não podem abi;ol11ta-

Repula. :i.1ndu. o n obre dcpu!tido, sem v:i.lor ou mente ser cultiv dos pelos pequenos proprieta
scm connminocia n<:nhurna o tt•ats.do? E lHJste rios, os qna.es não tôm capit .es, não têm meios 
ponto o om<lor pcdl.'l licença. par;\ responder par,\ se ar1•iscar aos az1,res, p:lra consti
ta.n1ucu1 a outros deputados, que so occup•u·am rio tuü· uma plaiüa~ão • cujo rleR~nvohimento 
as~\ttupt.o, e dirli.: tenhn \O(fa u 1·es pou:salJilid•lde preciza de sei$ aonos V 'r" dai• os primeii·os 
tlo acw, tenho-:\ assuruido muitas \'Czes, e ele- fruclos. Elles prccizam dedics.r-se a outros 
cl:wo franc.:lmente ii cama~' que até agora goneros de producção, que en1 mczes ou pou
mantcnho-me n:1. mc$ma convicção ; :;i tne cou- cos annos lhes tr.1gam a compensação do seu 
bcsse a. responsabilidade do cargo e ti1·es;e de trab 1lho. 
re;olver, eu repetiria o tratado, porqu" nesta Fnlb diante do colleg:i.s, que são mais pro
mcdida. eu nii:o era senf<o écbo das u;>cessidades ficient .,, do que ell~, neste. :i~sumpto (a~o 
da classe a quepedenço. apoiados), e não precisa repetir o que tem dito 

E11tendu. lfom ou nwl,~ntoiide com toda a sin- mais de nma vez. 
c~ridadc ciue, nas cfrcmu,;tan ci.1s prcc:i.ri:is . do Nestaa condições da lal'our;i tio café, unie& 
trabalho no p aiz, llós n•!cessit.amos l rnç 1 r milo em que podeiuos · concorrer com mais vantagem 
de todos os recursos ao nos.~o a lc:u1ce p:ir :t sup- do qne todas~ outras pa1·bs do mundo, por que 
prir a l:;;·olll'a dos br•t<;.o• C[lte lhe t ilt :rn; O• US- lií. o producto Jl5o é igaa\ no nosso • •. 
tenta ainda mni> com igud co nvieção, Cjlt" o O Sa. ANDRADE FiGt.:mR.I. :-Todo o sGlo do 
tr.tllalhador europeti, po2· melhor qne seja, qu~ imperio, do not·t·.~ no sul , ó susceptivol de pro
º trabalhndot· do paiz, q1rn abnnda, mmc:i sup- duzir café. 
prirno essa. 11 ··~essidade da ;;rauclc fayourn.pelo 
meno>; nós só temos Ulll l'CC\ll'SO rmr.• ln•' ntGl-:1 o Sn .. Mon.;:m.\ OE B.t!U\0$ :-:llfas t' Jll <'011-

- ó o recm·eo do br;i~'° d iin ·i. c1ue «•u1 (hdo dii;<ío , ditforcntes diz o orador. T:i.ml:Jcm toda 
o~ccllent,~s rc>ulL·1dos ll'lS ot\tl'.•S p:irt"s. Esl:i parte do m undo põde proclu·l.il-o, mas ª questão 
intimamenl~ couv~n ·ido di!lto. é produzir de modo (1ue compense o tl':\b:i.lho, 

E torna a ponderai· que esta medida i1ão ex- e que dê lucros. 
clno as 01.1lras. O in1mig-rt\nte em·open .-eiu p:ira Java, Suu1atr«. " Bornéu prodttzcm muito 
o paiz ~empro li:\ prel'is!io, n:i convic~i\o ou no café: qurndo o Bt·a'lil pl'Oduzi<t ~6 ~ülhõos de 
d0sejo de G' t.1.bo!cccr-se por conta p1·opl'ia,,•omo ldlos, elbs p1·on11zia111 '{tmlro 111 1lh~e? ; i;i1as ª 
pequeno p1•oprie1o.i•io ou _coroo n.i•tist.1.. . ques tio e o l'~su_lwdo d~ trabalh~- 11111 p1;s _du 

Para trabalha~ a sab1•10 ua sgra.ndes propn~ cate n& provi nem do Rio de -hue1 ro dilo de 2;) a 
d.-tdes, eu d irei 3.0 nol.>re deput:idv que 0 perfei- 30 arrob"s; n t1. proYin~h• Jic $ . P;1.ulo, om algu
tn.melltG conheclldor d.-s circu1nsLa oeias da uos· mas p3rt 'S, de °'º :i. 50, e eo1 outras sol~ esse 
sa lavour:\ , ttem elic pód~ tira r •·ant;cg(;ns, nem al:l'aris.tto a 80: ahi .,.ê o Jiobre Mputndo * 
o ln.vr:idor lhe póde dal-as. . grándo differenç,'\ . . . 

Jti. tiyc occ.•siito de demonstt•ar isto com 01- Em Jara . .>um:i.Lra e Bornco a 11\éd1a. nune:i. 
iras em vcca>ii.o ~m q\1e :•s nossas r ir cuu1- (! e ·'··ede1ne de 3 :t 4 pile1jls. isto o, 1ú :trro
sbncias crnm muitu mais prospN·as. en1 que bas. 
fl l:wonra do <'. :lÍ<Í d:n·•t \) .. e~ult ,Jo .!nplo tl:t- Si v•r ,·cotU•';'\. a l;,'\ga~ida<l<l <i'JS ltol
'!llello qut! ,u hoj·~ - subNlU<k•. •\ltC de locali,Lt.- l:tn<!cr.cs n:'.io tiv ·sse foi~"- "º 'n qlle ·-lles 
des. •[llC 1i1is Lc1n.h 11:i11 rv•lc vir este gcntiro 1 &~erc~ t..'l •S.m l:\. nmn pohttr.:t, stllll~~llle.~te 
no merct1do, pnt'qllc u:iu ..:o u1port 1 rn~siuo :is y .. nta,10>" p'tra a sun ·:omp:i.nhia . .nri.- ~ndi. j• 
dcspozas do coii<lucção. t ·~o e . g-o~cruar o pa1z c.om func_.1ommos (o 

J - - ro ,.·" p-1·r. ello~ nunca cl 1 c"'~rw.o :t d~1r cs .• ~ 
J:i não ti·:ll:t (t •$ tb l'"l.:\S :1 p1•0<1u .. o;:.o,n"o !P l1 1.1. 1·. ~ ,, , 'Si' nto· olJ1·i"':tr 

rcfc· , .-,~ qualirl:i.dcs :11upcriores rt!for<H;<) :is r~sull rt tlo; elles d ieg:u;i1'.1 '' i" · P<> t .,.. 
qua.iirlades inf>riorc~ d<J .. cncro f; nc nó;; totnos c1uc t0<fo pro11rictnrio ~grieu" !l\\ ,;t<1u ·~.' '.;'~n

• <: ' . d d l j · ·oJh t () lr:>."'\ ·to "OYOrllO par:. ' CuuCr O necesi;idada <lc fa.z<?~ \ ' li' ao 1ucn:a o '' · e u:1:- au 1ª• e , ' lO 0 : .. ·d "'. l; E. 11111 .. potitic:i 
b . b·e do rro1uclo "" ti' pe· e c.t e. -

ru~!d~-o ~~~ q~:~oll~C~~; r:a~d~õO n~:De~, qn; tmpo-;:jire.l dg ~eali~:tHC ent outra p:trt~, mu; 
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E ó u1u:c olJrig ;\'ão Jeg-•d, c1uc á o:s:ecut;id~ fiel- O S11. P;:E5JDE:>TE :-Eu ;ipon<Ls faço esla ob-
me11te pelos funcc:onn~iua do pti~ e que os sen:ci;ão, \'. E~. faç:i. o <1ue cnten1ler. 
h~li:''''~,:~' t~m " h:tldida.lo do colloc.:rem · O Sa. Mo11.EHH DE B,,nnos :-0 'JUC lr~t:i 
adiante ele ;i. Elle; obrig·am os propr:e1a1't<l" ; do do:nonstr"r é ÍôtO. E' preciso mandar vir o,; 
a· cultivar GOO pé~ de c;ife, e a phrnbr e a di.íns, porr1ne :>s ~ircumstancias d:i. nossa b.
Ycuder :i.o g·orerno pelo prc,·o que o governo 1·our•t s1io precai·ias . 
.• u.õzer. Q <.>Ltdor Lomou a responsabilidade de pedir 
• Eis porque elles púdcm coat·oi·rm· comuo<.eo. :w p:•1·bmento um ·:redito pura esta fim. não o 

E,l;1.; tt·es ilhas têm 1-4 milhiio' de habibntcs. •:i1.tiz fo.zcl' por ~un conta (,.,11a.-tes); Lendo o cli
A culturn. no Ceylfío e •inc ~e icz cci1 <'ondiçiíes r.:i\o d, «Tear lcg-•tçÕG5 e suppl'imi-las, tendo:~ 
mais 1-.111tajo~as: par<111c e!Je , tem o r\Jciw.;o 1·e1·ln de cxtraot·drn:tr:o, <lo ·xtc t·io1· e a de 
do; coolies p:n'•l os nuxiliar no ".Perto •hs <1juda< de cu,to, podia 'lispot• d ·ll:-1.s como bem 
colhcü:ts, e ci1jo s:tiario á de seis Y:nten.; p01• ouLenclesse o mandar ut11a missão i China gas. 
dia. pparles .) t,nn<lo i2u:OQOc:, não sendo par:i. gastar t:i.n to; 

Eis :üli po1·c1uo 'tHLenta o or '.dor l1ue o café m:is não o <itiii f:tzer. e prcfo1·iu 1·i1· pediram 
entre nôs não se póde constituir sewio com a crn<litoao corpo leg-islativo o declara:·: « queril 
grande lwom·a, que n1ío pódc fazer v011üagens ma.nd,1r um., mis,;,1o à China para faier utu 
~io L;·,1b.1lbadol' Puropen, neu1 dctndo-lhe mo- tl':i.!ado, afim du nos facilitar a vinda de trn-. 
lad~ <lo~ pi·oducto', porque o colono tem de balluulvMs dc«1uolla origem. 
iuorai• com &u$. familia, pi·ecisa s~ti,fazer a:s Este credito foi proposto pelo or:J.dor nesta 
nece-sid:idé'> de •t:\ l;uuilia, e e preciso ollrnl' ~.uua!'a, foi ;i,o •L'JW1lo e t·)v•·: lá ,tpprora,,~10. 
para este> detalhes d.1 economia dome .tic~ para En•:.ontt·oti la tanto :i.nsiliar~; <lo hdo cons~i·
se podei· tii-a1· dgurn resultado. vador com:i do lado liber~l, porqu" esl1 qne>tão 

O unico trn.balb.:<dvt· que no; pódc yÜ· a si.q:i- JJàO ti puHtlca, é social, e iutercss:i a todos. 
pri r os l1rnços que noc; vão faltcmdo, são os (.·tpoiados.) 
chins, que ll:abaih•\lll bnrato e tr.tbalh:i.m urnila ~ós tinh.,m11s offerta do tro.ba!l1a..Jores dos 
e bem. E a razão de preveaç.iio contra elles é E;;t:"ios Unidos, mas nrjs enl·~ndemos que elles 
justamente po1• c1ue St1o um terrível concort•ente. lic~11u mnito ouemdu~ e p1•c!'erimos estaos-

0 SR. lG?:ACro ?IL•R TI:>< :-0 presidente do le ei· relações com a Chin;t e pt1ra lâ mandamos 
conselho ó ini1râgo desse aux.ilio. estl mi~sào. 

Elh .·onc·lniu os seus trabalhos. fa~endo um 
O SR. Mon1mu. DE BAl\Ros :-A' opinião do ti·:i.L<do. Ag·ora temos de nhtnd~r· pRm l:i uru 

presidente do conselho actual o o~adoi· oppõe a conslll: mas pa~:i. elle nos uiio pode111os fi.:-.ar 
do presidente do conselho eoui qui:m tere a. de antemão 0~ ven ·,imentos, por•iul) n~io de;-en1os 
honra de set·vir, e (1ue é nm·tlos esl::tdi~t:1-s de ctr.-g-i· inlr as cit· ·mnsl"n··i:i~ <lo púz sem infoi·-
mais ct·ite~io, ele 111ai~ retlexão e ele maior \'On- n{a\•flo mais defofa. · 
tacle ne>te pnil, 'l'rn pens,t como eu. Por is;;o ,1 ·otunüssuo propõe quo o goveruu 

Pouco se impo1·tci CO!lf n opiaiiio elo~ Olll1·os. · d · · !ic111c. Lllt lo1·1z:t o c\ ga~t'.lr, no m:i.:umo, at~ 
Não >e iinport~ com ;1;; iudil'idualirbde;, quando 12 , ()Ull,:; :1,JO. 
se trnta de nm;i..quest:1o, qne s~ refoi·e :o uoss·.> :'llo~t~ .. n<lo a s. Ex. <[lle não estava fór,1 da 
faturo, :i m:tn11L1mv'lo da nosscc pros;i•:ridaclc. lwi·:i. liiniti-se a rslas ~·,m~idc,riiçõo;s. 
po1·t1 crn og müiíst~rios são tr;•usítorios. e e"te,-; 0 nobre depttL<tdo pl'Opóz m,ü~ qi:e se stip-
illteresses são perm"ucnte.<. (Aiiofodos ·) pritui:>so :J. 1·erba de e:s:pecliente d() alguns 

O ministerio, que succode. faz semp:·e <> eonsulcs como, por cxomi>lo, de Li:>boa, Lon<lNs 
conl1·ario do que o antoccdou ; e si o pattid:! 0 LiYerpool. Duvo ponderar ao nobre <leputado 
liberal o n~o póde fazer, o partido conse:1•ador· ,

1
,w p:ira estas despoz"s 0 consul de Londres 

fará po1· n1anterlilOS esse eerdço, tem 50J:). 0 de Lisbo~ 2008 e o de LiverpQol 
o~ fazendeiros eijtão hojo em uma liuuida~:iio, zuo:;;oou. 

e selllpre conti·a eHes se leY:i.nta. a grita, pro- :\ão teri" duvíd:> do dar o meu voto a esta. 
cura.se sempre ex.plor:i.r o seu estado cúm " einent!a .;,i não cntendc;,.;c qne esta,; despeza.s 
crea!(âo d· banco~ EI·~ ci·edito t'eal, com a faci- nfüJ de1·em cm·rer por conta do> consuhs. 
lidado do tral>alho, etc. ; entretanto que as suas 
circumstancias vão se toi·n~ndo mais pi•ccarias, 
porque as tarifas sito elc\·:i.das, os bi•aç.os escas· 
seiam, a confiança folta p01· to~:i. a parte. 

Todos conspfralll con~l'a. o faze111leiro, e011si
der:1m-o urn gran<lc senhorio; .; entr~lal! to, 
p~op1·ied:i.des que, h:l doua ou tre~ annús. se po
diam Ycndor por 200 :OOOS e :300:0•JÜ~. hoje nfo 
ha quem dê 60:00U$ ou 50:000$00ll. 

O SR PRESlDE:STE:-Peço ao nobre <lopui.aJo 
c1ue se cinja à discussão do orçam()nlo de es· 
tr:Lng-eiros. 

o Sn.. ?>IonEm.1 DE BARROS :-Pergunto .. 
S. Ex. si na demon~tt·açlia da emenda nee€s
saria par:i. suste.nt:w um con•ul na China. ten
dente a nos importar trabalhadores dalli, póde 
uzal' de outros argume1Hos. 

O SD.. A:-;oRADJ.; FIGUEm.<.:- Elles têw gran
des i•endirnentüs. 

O Stt. '.lfo1u:t1u ni; B.utr,us : - Não duyiJa 
J:w o ~en 1·oto â emend:i do nol>re deputado. 
~u1bvrt\, alg-un·; Je,;sa; con,ules não tcn~o.m 
yencirnoato :lknni.de modo qu qucn<lo preci>:i.
reill de u1u c:.çudo ou de uma IJandcir(l. hão de re
cl:tnul-a d.L se~rcl>Lria elos negocios de e•tr.1n-
t;"i?iros~ _ _ 

O uvb1·c depu t:ldo propo;: mais que t1ras
s~mO$ os 1wdcn:i.dos e vcrb1s <lc oxped.ente aos 
cons11lcs de ::\O\'a·York. Hepuhlic;i Argentina, 
Par iz. e: d:id es Ansa lticaa e B elgi• '!!.. 

i.:m·:i. consideraç:fo '}Ue queria produzir, ha 
pouco, tem ·agúra p~~feito cnbiroent~. Isto é, 
uma questao de ~-encllllentos, que iO ao go
verno cabe rl'ijolvar, porque, si sl111,1e conve11~ 
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cer de que estes consules tem vencimento• suf
nciou les paL'a SUSLen tar• bem a ôU L po;11çào, el!e 
deve tir.Ll-os, e ccrt.arn.ente os tir ar:i., como se 
tiraram aos de Londres e Lfrerpool. 

O nobre deputlldo võ mesmo que na distri
buição destes ordenados n:lo tem havido da 
parte do ministerill de estr:10geiro~ nenhum !li
roito ay~tem:u:~o de dar dinheiro a torto e a 
direito. Os seus ordenados :>il:o os seguin
tes. (Lê.) 

Isto tudo se pren<le a um syste= que o go
verno precisa estab lecer 11a org;utizaçio do 
s~niço diploru1tico c con>uh.r, e que estó. allto
riiado por lei a [a~er. (,1pa1·tes.) Nós t·.,mos di
vers:ls cathegorias de legações, algu111as por 
de~·er de reciprocidade e outras não. O que sei-ia. 
convenieute ent re nó~ é quo alguns desses con
S'11ados geraes fossem aggt•egJdos, co1uo j:i. tem 
sido outros, aos eu~arregados de negocio&. 

O Sa. A.'IDR.l.Dll l!'!GUEil\A.:-~'\ Belgica so
. mos a unica nação que tem Je,;ação e consul 
geral. 

O SR. MOREIRA m: BARR.os:- P11rece que 
esse ~onsubdv da Belgica s deyia mudar paro. 
Antuerpia, assim como não vejo vantagem na 
manut 'nção do ron:rnlado em Frankfl:)rt. 

U01 só consulado na Prus~ia ou na Alle
manha, om um porto de mur, seriu muito suffi
cienle, e nii.J nos faltariam bn.zileiro3 ou mesmo 
estrangeiros que quizes~em exe:·cer o cargo de 
vice-eoniul pela honrariu do cargo, 

Tudo isto nós dei::;:amos ao zelo uo nobre 
minis tro a quem o o~ador presta todo o seu 
apoio . 

O SR. A:-;llRADE F1GUJ::tnA:-V. Ex. ter:i. a 
rna:cima. despeza . 

o Sn. :l.ioRE!RA DE BARMs ; - Nilo ci·~ . 
mas estü. coó.vcncido po~que o nob\'e 1lepu
t:ido h.'\ de fazer j:1sti\.a ao nobre ministro, que 
Ra. pll.rte econonúc:-. da swi. admirüstraçào h:i. de 
re~·elar o mesmo iolo que por S . B.:. foi reco-
11heci.:lo qu:i.ndo tratou d;LS relações exte
riores. 

A propo~ito da. ·miliSito à China não póde dei
'.'t:i.r de fazer umr. pondera~ão 11ue lhe escapou 
ha pouco. 

Censurou-se aqui que ~e mandassem tele
g-rammas para a China para sa apre~~ar a ter
minação do tratado, porque elle; a.ugmentavam 
muito a despeza. 
E~te argumento é c<>nt~producente, .PO!q~e 

si não ~e mandit.>sern os telegrammas, a m1ssao 
demorar-se-ia. muito JllS.i~. 

o S1t. A~DRAllE FrGUEIR.<.: -Elb ~ontinui> e 
continuar:i. 

de estrangeiros; afim de se refazer no ambiente 
do; nossos costuiues, das nos<as relJções ; ma~ 
o orador len1brn a.o nobre deputado que, paru 
tomar e ·t:l. mooida, serh preciso pagar-lhe, as 
d, speY.a· tle trans porte . A este respeito 
te!ll presente um esclarecimconto qu·o lhe foi 
fom ·cido pelo ma.i.< pr )CÍO$O au.:iliar que 
~evo a fa rto.na. d · oncontmr qu;;.nil.o foi ministro 
dos'llegocios estrangeiros. 

O Sr. de Freycinot prcsiil.ente do con~elho o 
ministro de ~sLrangeiro> de Franç:i., estabeb 
cendo ess 1 reforma ultim"mente, e::tp<>diu 11m 
decrn\O regulando as g1·atificações q u.e do.viam 
ter O> empc~g:i.dos do cor po diplolnll t ico, chl!.
ina.dos 8. França par·a pr !stareru serviços e 
por"m-se em cont:i.cto com. a na~.ão. Ponde
ra\-a o Sr. de Freycinet, no seu relatorio, que 
muitos mombros do corpo diplomatico viviam 
a parta dos do ~eu paiz , por nece~sidade de 
economia. 

Note- -e que os nossos diploma tas não querem 
volt:o.r cá, nus os fr-.incezes dcsej<>m sempre 
voll.8.r para Pariz, porque o francez., em 
regra ostá sempre constrangido no estrangeiro. 
Mas eendo ~iific.il e dispendioso aos diplomatas 
francezes fauirem essas repe tidas viagene á 
Franç.a, o Sr. de Freycinet estabeleceu a se
guinte tabclla de :i.ngmento de vencimentos, 
além do transport.e ew caminhos de ferro ou 
vapore.; em logares de 1> classe. (L~ .) 

Depoí~ de lei· l!. tabella dU o orador que se 
nós q uiT.essemos realizar essa medida, iria mos 
co11tr:i o~ fuis que S. E:i:. t em em YÍit.l; teria· 
mos da 1r-1star muito mais. O que seria muito 
conveniente, era d:i.r ao corpo diplomatico lllll!l. 
nova org:miiaçiio, uma melhor qualificação. 
N~o ha V:l.nta,.em nenhuma em ter en~!lrre.. 
g,idos de nego~ios, porque estes funccionados 
nlio têm forç : n~oral no corpo diploma tico, n~o 
poJem. dis ·utir n nhum:l. grand ' questão. ~e~1a 
prefor1~el o qu ·se fuz ent Frao~:i: ter lllln\~
tr.ts plenipotenci;,irios de 1", 2> e 3" el:isse, com 
diffc1·cn~.a :i.pcna.s ROS orden:i.dos. (.1poiarlos) . 

Nos tewos muito mais ministros residentes 
do qlle encal'rez-.idos de negocios e minis tro& 
plenipotenciarios; de modo <J.U? un~ andàm de 
pressa e outros Jevl\g11r, e m~it;ts ve:&e6 para 
certn.s questões o governo p1·ec1sa ~andar nns
sões espe~iaes que são sempre '!-'ais c~1stoi;as . 
Mas .jsto e uma questão que preclSA mu1to estu
do, e nenhum ministro. ,imp~udentemente . se 
abalanço.rã i responsabilidade de uma medida 
destas sem que sedomore algum tempo no car
go e possa tornar-se _de_ f:tcto responsa.vel por 
essa reforma. niio se l!m1 tando a subscrever re
forma fe ita por ou~ro. . 

Nós nao somos •hplomatas, e , po1·tanto, preci-

O SR. Mo1UHRA DE B.\.RROS<- Assevero ao· 
nobre depu.tado que não, responde o orador. 

samos de a lgum tempo para coahecer o meca
nismo do sen-iço. Entretanto. o orador co.111ia. 
muito no zslo e conhecimGnto do nobre minist ro 

o Sn. FRANCO DE s.;. (miaist1·9 de est~an
gefros) : - Logo depois de tr.oc~das as r.atifica
çõe >, o 11ue ser a bre\·e, a m1s•ao voltara. 

O S11.. MoruuRA Dk': B.U\Ros;- 0 q,ue se teria 
poupado nos telegralll!Ilas, ter-:;e-ia gasto com 
& demora da mi>são. 

Ponderou ainda. o nobre deputado a: com'&
nienci& de fazer voltar d& vez em quando o J:LOSIO 
peseoal diplomatice & aecretAl'ia do ministerio 

de estrangeiro~ e muito espera delle. 
O nobrci deputado propoz mais tres emenda.s, 

que o ora.dor vai e:i:aminar rapidamente_, e que 
tê[fl por fim diminuir á8 ve~bas. consigna.das 
p:i.ra ajudas de custo ei.:traordine.r1a? no estran
geiro. Ora. si o nobr11 d ·puta.do se tivesse com
penetrado bem do espirito da co:nmissão,prova
velmente não propu,;ihs. modillcação n;i.quillo 
que a commiaaão fez:: 
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A comruis,Jo j:l redutiu a propo~t•' do ;;o- j cfocinio. ?\ão tem a facilidadn d1i lucuç:1o ucm 
veruo, mas d6lxou uwa somn1~ que t'.ra ao ~.:i- ' :i. segu1~lll<;ll de trilmna que tem S. E~ . • e pôde 
,·cr!lO l~o o pretexto par:i. a~m· e reditos e~tra- conf 1nd r suas idé" -; pede •J\le tenl\a a. benc-
ordrn:irie;, par;\ o 'iue teD< ta~uldado n1t 101. O 1·ol··11çia d . ou.-iJ-o. . 
nobre deputado ;ic~a ~inda demasia.d;\ tl Ycrb:i. A tlimin1:1iç.ã:J de 1·ei·IJa pódc trazer a sus1ien
P(ºP~stu µela commt~ao; mas o que o_ or~dor sã.o dô; \!'aliülto.; <1" co1111<.ü-são, poi·ciu'' • não "~ 
diz e que ::i. reducçaa de;ta verba 1.:onv1d;J.rw o temlo con"cdido c1·crlito sufficicnte e nito 11:1.
go~·erue .:i. fazer_~'ª"s operaçõc; d•J credito, que vendo au()rtl~rn de c1·cd:tn<, .as de~peza.1 e.~g·ot:tm 
nó• r1n~t emo- eH\:>.r. . dent rn do :;01< ru czes a verb:t ~oncedida e ~u•-

pesep votar t11:1 orçamento verdadeiro; 1le- pcnJa-.ie o trnb;\\ho. 
SCJa YOl~t· a 1nai;:11~ · d~;pezt\ preci<a, •:>.Ivo 0 casos mulLo e~trnordm:mos, para tirar ao go- Sn . . A~DIUDE F mt:EIR.\ : - 80:000$ eh" ga 
ver no es.~n fa·~uld.1de, <:UJO uso deo o resnlL.~do para m uHo. 
que o nobre deputado tun to cen.~urou, de •e O Sr .. ~Ion_!lllL\ DE BARRO$ ::i.sso,·era que lem-.. e 
ahl'ir credito< 6upplemenl.:l.re> contr:i. ,,. ex.pre sa g•sto ale ll / :OOU$, seg undo a ~y nop,;o do b:l-
deterruinação da hi. hnç,1 l!Ue tem p7o~cnte. 

O nob'.e ~eputado s~be que a commisslio foi o SR. AKOIL\DE I<tGUEIRA : _A synopse 
{JUCtu pruuem,mente c~nsurou esse fa>to; '" o d:stril>uida hoj~ ainda nito Yi ; pela anterior 
0rado1· p~de lic~nça apenas p:ira se queixar d~. ga,toti-;e Jlleno» 
umo. pt·opooiç.iodo nobre d•'):'utado. Disse S. Ex. 
-o 0sc;1Udnlo foi tanto <iuc cr.ld a. coumiiss:1o O SI\. !\for, lc llt.~DE BmMs pcl'guntn si sabe o 
ccns ui-ou. no1Jrc <letnitndo 1'0t'11uc g•i ·tou-se menos~ E•ta no 

Dcs,·ullie o nobre deputado; mu• cm mntui" r1?h1.tJ1' i~. Os nulJ1•cs d ·p uLado ; ,c111c • ão elo norte, 
cl<i !~cr:i.hdad-; , cm niat-.ria d·i dispendio d.; di- s:ibc111 d t~tfl : o comuii , sario 1pte faz co111nosco 
nhe1ros pubhcos, oss6 ate ó uma injusti,·.a. ~i a <l~mnt·c ç1io do Ycner.-.I ' l:i, 1c.-c d11vidas sobro 
não par:i o or:i.dor, J<!l.ra os seus collegas. 'roilos sn:\S instrue.çõc$, , uspendeu o t1·.i.l.t:\lho :i.Lé rc
nós tem.os o desejo de ace r tai· e do cumprir l'i- solver essas du~icfa" . A ll•)SSu. comulÍss.'io fez o 
goros:i-ill:~nte os ~rcceiLos d:1 let ; o que acon- m0s1no o veiu par:>. Manuns ; ois a rar.ilo por que 
tecer~ as \'~Z'.is e sermos forçadE>s por circum- so ga.ston menos. 
stancuis polltic::1s a não d ·rrnbar um ;;o>emo E' sulli ntamonta ineom•eni·nle ci 11e1•igoso a. 
ror cnusa de i;ma Y"r?a M tlez ~l'.L quinze -uppi·e•s:1o dos>:>. vorl>:i e ;i ha de P''Z>I que se 
contos, porquiJ isso podia t1-.~z "r mmto iuaiores ·COll ·Ídcre uma. das inai5 neces ;al"ias , nielhores 
m1ües. :IIuit:1s y .. z ,5 a maioria vê-se obrig(lda no miL1isterio de eslraugcíl'os, ó a que ge faz 
:i coRformnr-se com uma c;s;ig-encü gov•)rna- com a deB1:trc;1ç"io de limites. Cadn. ua1:i. de
tu~u tnl , cml>ora niío a repute muito jt1sla, por- mal'c.-~.3:0 •1ne se Clfl'ectua ~ 11111tl g-ncrrn que ;e; 
'luc o \• al~r ~!essa 'l~ig-.nd:i não ó tal que olwi- evil:~. (A11oiados .) 
g'U'> :i. m:uon >J. :> a~c1l:u· torb • "" C(JDSC<iu en··Ías Como , poi•, 1• ·cnMr "º g<lv.-·rno n3 moio' de 
da su~ rccus.1, (T t'ornm- sc dic~•SO<i apai·tc$.) levar ao fim os ln\b:L!h<ls eucct:i.dos '! Esse< \rn-
. F.st.a S•!sle_ntando este ot•ç.:1.u1011to com. in- ~alho,; são íci~ n~ s :~ rlão. o trJ.nspo1·Lc de 

t1111:> co.11n c\'"º; uo u1'ç:\11101110 d · ~ te uiini~ terio insll'Umen tos o mu1lo cust.o;;o. e o 1u ·nOJ' tios 
n:1o apr.i., e11tou p:i.rccoi· sobL·e um:i unic:. i·oi•l.o:i. ittcon1·eni ·nt·•s da s11p1wessiio· ó :\ dispersão 
cm qno ni1o houvesse pef fcito itccürt!o ç 0111 0 1kB c :i.ni:tt'.\•!:is , e fic:wcm rls inslt•1u.1011t~s cont-
1101>1'0 01inistro ; elaborem este p:trecci·, r~- plotamcmLG d e~ac ;tulebdo~. al6m do Mrazo de 
pele, pelas su:ts com·icç5es intimas. um t1•abalho que só podh\ lr~ze1· o:mcftcos re-

E_utonde que o nobN mini -- tr·o não pórle sult:idoa . (.tpru·tes .) 
aee1t·1r um 01·çi-.me11to sení'io deste modo fican- O nobre dcpnt.'ldo, no ~e t zelo pelo serviç-0 
do-lho :i li~erd.ade de r'!:1l!zur :is o~onomias que publico, púd ' fr al~m <h suas pr<!Yhõcs, póde 
for -'m poss1.,.e1s. A previsão da dospeia não c•e•I ~ v - rda<hi~as difficuldades . (.-11iartcs .) 
póde ser ou\\·<'. Supj)Qnhnmos qu~ por felicidade rogll!amo;; 

O Sa. A:wIU.Dt Fr,;Uj::fl.\ :-A ditr~reno,.,, ó ;;is noss,1s que~tõe~ ele limi Lei; com a r"pul;l i t~ 
Arg•:ntin:1. 

)lC<:illCD:l. 
O S 

u O Stt. A~D1l.\UE Fmurm.'l <l:i Utll :i.partc , 
n. l»OREl!l.A D<. BAnnos respon•le q uc ;i 

qt~estiio fie ' :;em valo~ do.~clc que o ministi·o O SF\.l\Io:mmA uE. R lRllO:> ?h; en.'.I que ll<io.: 
pode :i.br1r cred1to suppfolllcabr p~ra occunc:· urnn hy pothcse:;rMmta:oftne e 01·çan1·!Ulo M~11ão 
:1 <leficiencin d:l ve1·b:i.. pr:-.vis3o de nespez:t ~ () governo prec.ls:1 nun-

O s !\. p cl:i.r foz ·1· 11111:i. cle:narc 'ç'.lo; no erotnnto, só t~m 
;, cei~~1~~. :-.-nnAnE 'IGt:ElllA : -:lfa~ fic:t su.j<iit<J unia verl.J:i, moJ tca que nem cheg:i par:\ manter 

o scrviçn i<L:ib ' l"cido. 
O Sn · :MonEmA OE fhr.nos du ' l 'lC o nol>rc i;:· <lc s111n 1un. imprndencia que so córLc es ta 

depubdo reduz :i. vcrbn-Cowm ssão de limite. b 11. d d d l 
80 000

' 
0 

vo:· a, Gu,'\ ovo s ·r oi.a n com arguesa, fic:in-
- :i. : ']· · r :1, o pessoal do~..;;i. con1mis•ii , é d l l d' · d 
co11hcciuo e n. dcspezo. es t:i detP.rmi.n:tdll . O ier- o ,.., par :1mcnto sa ''º o i ;·ello a censurar 
vi,.o da ~onrnti><;iio :-.ão jliidc , e, ausne~•n e a com Yel1cuie11ci.- os abusos t\UC se dc1·em ne~ta 

~ "~ Y~ l·ba. 
commi.;são n;to pôde ~er s11pprimida. . _ . • 

ú SR ·\. sna~u. Fi ·u . r . 1-i" r . . . O peijS0<1L d" co111~u1ss:.o esta l!CLCl'tuuia<lo, a 
•• •• • • • • i:; ( . 1:t u.-. ""' 1u~rn sup- d~sµ~za (l conhceida e consta do bal1n~.o; todil. 

puuui. .. a. <kspeza duvo sei· conhecida e o 1uinistro qtw 
O S11.. Mo1u:uu DE. B.urno2 p~de u.o nobre . abusar ti.e.'\ i;uj~ilo ,;. censut'a do pal'lamento, o 

deputado 'i ue lh~ d•m:e pro~P.gmr no ~en ra- i que ó m•rnos inconveniente do que suspeuder-
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se o serviço da commis;;ào de limites em uma. 
occasião d:i.do.. . 

São es_t..'8 as considet'a.çues que Linha. <lc :\\Jre
scnt~1· a c:i.sa. Sente ter-se alongado por tanto 
tempo. sendo a culpa dos nol>re,; dept1hdos ttuc 
~ão o dei:>'.ara.m fa.llar com a. concisão que dese
Java. (ili ui to (Je1n , ?1u1i to bem . Orado;· é co·m
prime11tado.) 

O Sn. Pnt:Slt>l!l:"TZ d;!. a seguinte ordem do dia. 
para 3 do Junho. · 

i• 1>arte 

AP.resentn.çiio de proj e e tos, infü:11.ções e re
q uertmentos. 

Di~cu'i'l.\o do$ requerimentos adindos na or. 
<lelll d~ su;i.· npresentu.ção. , 

2" J"Ja;1e (tk! 2 horas 011 a ntes) 

\'ota<:.ão da 2" discussão do orçamento de 
estrangeiros . 
Continua~:iío da z .. discu:;s:1e do projecto pro

l'Og-ando as lei~ do &rçttmento vi~cnte. 

Levanta-se a sessi!o ;!s 4 :~14 horas ela 
tarde. · 

-~CTA DE 3 !lE J U:SHO DE 1882 

i >i·esideiicia do 81-. Rodrigt1c,- J unior 
(2° vice-presi<lente) 

Barbosa, Rodolpho Danta~. Silva Mafr t1, L1h\m 
Cintra, Vianna Vaz e Zam~. 

F:iltaram sem caus.'l pnrtidpada os Srs . 
Ara'.1jo Pinho, A ndra.d~ Fi~u.efra, Almeida No
gueH·;;, Al•·.ofo:· ide , Barãfl da Esta.nela Barão 
da Loopoldin~. C:l.rneiro da Cunha., G~marg-o, 
Crt~z, Olsto. _Prnto, D a.na, Espindoln, F. BeH
s;i.r10, Fc:'l'e11·a. V1a.nn<t, Generoso Marques,Hcn· 
r tque :liforr1 nes, Joaquim T•l\'a?eô, Mano()! Por
tell:i, J\lon t:indou, Maciel, Por eil':I Cnbral e 
Pereira da. Silva. 

o Sn. 2° s~!CRJ::TAl\10 (se;·vi1ido de i•) dâ 
conla do ~eguinte 

EXPEDIENTE 

Sfu> lidos o vJ.o a irnprimir os seg uinte> 

Pa;·eceres 

1882.-N. 202 

Preie11çiío do ei•ge•ilwiro A. Rorlovalho lrl a1·
condcs dos Reis 

O engenheiro A. R. 1forcondes dos Reis 
pede a garantia de j uro.~ d~ 7 º/e durante 
30 annos , conces•ão por 9D e privileg io de 
zona par!\ uma estrada de ferro, qne partindo 
da ·~staç1io 1\0 Cruzeiro na estrada de fel'ro 
D. Pedro II ,-onh:. terminar n~ cidade de 

~\.a 1i hotas, fei ta n chamad::. , acham-se pre- Angr:• dos Reis. 
sontes os Srs: Rodrigues Junior. Ribeiro de Me- Na "staç;lo ào Cruzeiro deve entroncar na 
nezes, B:ii;son, Vitltra dl! Anfüa,\c, Sou1.n Cn.r- vfa forre:l D. Pedro ll ;i. do Rio Verd~, qae 
valho, Ratisbona, J. Penido, José .M arinnno, :• s~im teria n(I. ostrada p1•ojGCtado e solicit.~<lo 
Lourenço de 1\lbu'luerque, Prisco Paraiso, o prolongamento até um porte de ru<1.r. 
Rod~igues Peilrnto, Aristides Spíntlola . :\lae- O proj~ctu do eng-enheiro "<\farcr.ndes dos 
Dowell, Bulhões, \'riz de )\folio, Theophilo Rei~ é ~nnlo~o n outros que pretendem cortar 
e Sinval. o des,•iar os productos d:i. estrada. de ferro 

Comparecom ·depois da cllam:i.da 0 5 Srs D. Pedro II para lr:<icl -os ao •nosruo ponto 
Amaro Bezcrrn, Olym~io Va.lladr'to, ~leton. Can- terminal, a eata cid:1cle. ou a portos divorsos 
dido de Ofü·eira, Heu!'IC(lte d'Avifa, Sou;:a Quei- cOJJlO esse de Angra dos l~ei$. 
ror. .J unior, Manoel Carla.~. G;isl&llo St·,rnco. Si " estrada <l • fet·ro D. Pe1lro 1l fosse pro· 
Soares, Go111es de C:istro, Atfons.) l-'e nna,:\.di·in.- pried•\<le p.-ir ticular, clla goi a ri.a de uma zona 
no Pimentel, Abelardo de Brito, Gonçah·es de pri vilegiad,\ , como todas as nutr~s e1'istent ·s 
Carvalho, Alv:n·o Caminha, FelisbeJ'to. Altueida no Irnperio, o ning uem pensa.ri<> em disputar
Oliveira:, Barão da Villa d:i Bar -a, Eserag-noUe lh.e essa zou". Pertencendo :to Est:<do não póde 
Ta.unay, Bar 0 do Gu:i.hy, Prado Pimentel, José sor considerada eo1 situação mais desva.ntajosa 
Pompou e Felioio dos Santos. e excepi:ional. 

O füu dcs poderes publicos deve por ora con
Ao meio dia, não hllvcndo numero legal, o sistir ern le••a.r D.S ,,ias fil rrea.s aos centros 

Sr. p~csidento declara niio haver ~cssão . dell::s privados " ni!o crear estrad;i;; paralleLis 
Falt11om com causa participada os Sr~ . ,'\ndrc o concurrentes. s ; rn \•antagcns re:ies. No ~so 

Fle11rv. Antonio de Siqueira, Accioli de Ar.e- de quo trat 11o roos o porto de Angra niío poder:i 
vedo. Àlfredo Cl>.a;·es, , \ ugusto FleRry. Almeida lutar com o do Rio d Jil.nei1·0 para o cemn1er
Pereira, A!fonso Celso Junior, Antonio Pinto, cio di rccto e, :lSsiul. os productos que alli pos
Alv<;s do Amujo. B;i.r?io de Anndi tl., 13:wão de san1 ter virão e1oharc;1dos para o Rio de Janeiro 
Canindé , Bar:'ío de Ar:i,çagy, Coelho C:lmpns. e de5\.e modo serão lmrla.dos os calculos ba.sO!l.<los 
Carvalho l'tezonde, Carlos Affon so. Cruz Gouvea, na differcnça de ft·0te da nov;i. e~trada em \'ir· 
Duriue-Estrada Tei:rnira. Franklin Dor!a, Fran- tutle Je 8Ua menor e:..:tcnsão. Deve-se ainda 
cisco Sodré, Fel·nandes de Olheira. Fcrrei1·a ile ol>serv:ir, que nem sempre o frete n:i estrada 
Moura, Geminia.no, Goni;.alves Ferreira. lgnacio de menor percurso é inferior ao de outra estr:\· 
Martins, Ildefonso de Al"!\ujo, Ju'l'encio Alves, da mais oxtens:,\ , Ha par.t Colltr ibalan~r a 
João C&etano. Lima Dua1·te. L~opolllo f'.unha, 1 cil'cumstllnci • de maior e:<tensão, as condições 
Lo.cel'dll. \Verneck, i\la;·tim Fr;incisco, :!vlartirn 1 d 1 construcçãL> e n massa. dos produc\os a 
Fr:inciseo Filho, ilforoira de R'.rros, '.\fatta. l\fa- ! tr.rn~port:J.r, o que tudo pe~mitte o abaixamento 
chado, Paulino de Souz11, Rego B:.wros, Ruy dos fretes. 
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A coromissão do commcrcio, industria. e arles 
entende que o requerimento do en~nh iro 
Marcondes dos Reis dcmi sor indeferido e que 
nenhwn.i r.lz3o o justifica. 

Saln. do.s commissões em 2 de Junho de 1882. 
-F. Belisario.-Fe!icio dos Santos.-Bai·ao 
do Gur,·liy. 

i.882.- N. 265 

2• aESSÃO 

Pi·etc;içito dos Cr!ge>ihciro.• E!!f/ino Josc dos 
.Sa1itos e outro 

Os engenheiros Hygino José dos So.ntos e J. 
Pinto de Figueiredo Mendes Antas Sobrinho 
propoem-se " constr11ir um parto no log-.ir 
denominado Torres, na costa da provinda do 
Rio Grande do Sul, e utna ri11. farrca, li;ran.:lo-{) 
à estr;1da de Porto Alegre a Vrdguay;ma, 
pedem prh·ilegio por 50 annO!!> e a gar;:.nii.a de 
ô ºlo sobre um capital e s ti m :i.d o e ru 
i4. i90:000$000. 

A coUlmÜ1.~ão de comm~rcio, industria e artes 
<\ de parecer que este r~querímento não esti 
1to caso de ser attendido. i\'enhum estude se
g uro ha sido feito sobre o porto de Torres e 
a.pena.11 estimativas do seu custo, diverg"illdo 
bastante as opiniões emittidas :1 tal res;,eito. 

Jã. o poder legisla.tiva e o s-overno têm to · 
mado conhecimento de prqjecto• dCl estradas de 
ferro que pretendem ~er1•ir os interes~es da 
rêde em construcção n:i. provincia do Rio 
Grande do Sl.\l, communicando-a con1 portos 
da província de Santa. Catbarina, ob1"i:mdo 
assim as condi~ões eI:cepcionaes do~ portos 
d:iq_ue!l(I. primeira província. Por ora n3.<!11 au
t•inza a proeur:i.r outra ~alução para o problema 
<)U6 ::1 b:i.rra do Rio G!"ande oiferece ao com.
inercio d:i. pro'l'incia. do Río Grande do Sul, o 
muito menos ê licito • . "obre dados tlío incom · 
plet-0<, antl•riz:w a construcçào de Ulll porto 
::1ttificia1. qu:cndo outros meios mai< seguros e 
menos onerosos podem .seL' realiz.'ldo~. 

Sa.la d:i.s ~-ommissões em 2 de .Junho de 1882. 
-F . .Betisu1·io.-Felic;io dos $a1itos.-Ba1uo 
do Guahy. 

1882.-~- 204 

P;·etençtf.o de Jo~uim Sitverio de Castrn 
Barbosa e outros 

Os ci®.dãos Jo11.quün. Silverio de Castro Bar
bosa., José Barbalho Dchôa Ca.valcnnte e Fran
~i sco Ferreira de i\fol'aes pedem " garantia de 
Juros de sei~ por cento sobro o capital estimado 
em 2.00;):00;)$ p~ra urn estabelecimento agrí
cola. e fabril comprehendendo a cu.ltun de 
cann& de ~ss11car, de Cl\fo. cercaes, criação de 
gado, ~bnco _de as&11c :a.r , prep~ro aperfo!ço;i.do 
do cafe, ensaio de trab:\lho livre com tnimi
grantes europeus, libert-Os e! ingen.uos. 

A ideia de fuzendas-modelo no estado actual 
da nossa agriclllLura, que tem de realiz:tr " um 
tempo dous difficeis prob!emlis, o da substituição 
do t~:lb:>.lho do cscraYo para o livre, e da cul
tura e:xtensi'l'a para a intensi ~·a, si não no rigor 

que os agronowoa ligam a esta. e"!tpressiio, ao 
menos para um methodo que naa póde mais 
eousisür n:i simples cultur!l. de terrenos vir
gens, ó :issumpto que n:i verdada occups. os 
poderes publicos. Entende. porém, a. commissão 
de commercio. industria e :i.rtes, depois de exa
rnini;r a pro,;osta dos peticionarias, que não 
põde ella ser aceita., pois não seri:>. eate o 
modo de rell-lizar :i.quella idéa, e o que ae pooe 
ó apenM a gii.r"-ntia· ào Estado pn.ra o custeio 
de fazendas e fabricas como tnntas teruos, ou 
podere1uos ter. mais ou menos aperfoíçoadas, 
em um fim antes industrial e mercantil do que 
de ensino e experiencfa. Accresce <i_ue as des
pczas orça.das, e o cust.o das obras nao denotam 
clareza na concepção di> idéa, espirilo de eco
nomia. e o. simplicidade que e:i;igcm ompreza.s 
desta. ordein. · 

Sa.la d:1s commissões em 2 de Junho de 1882. 
-F. Bctisa1·io.-Felicio dos Sa.ntos.-Bara:o 
do Guahy. 

Vai a imprimir o seguinte 

Profecto 

1882.- N. 132 A 

z .. SESSÃO 

A. coro mi 5Sito de fazend:i., a. quem foi presente 
o pr~jecto n. 132, assignado pela :5r. Atfonso 
CeL~o Junior e outros Srs. Jc1lllts.dos. autorizando 
o goYCL'llO a vender ao cÕILcessionario da es
ttadu. de ferro project.ada entre Va.: gelll Alegre, 
na província da Bahia, e Cachoeira das Pa
nei.as, n:>. do Minas Gcraes, ou :i emprcz:i. que 
para t.'1.l fim se organizar, sei~ kilo:uetros de 
terr s devolu tas do c~ds. lado da referida es
trada. nas u1esmns co11dições da venda feit:I em 
1849 ã sociedade colonis:Hloru de lfamburg-o, 
dispcns;indo o concessionaria ou seus l'epre
sentantes da obrigação de íntruduzirem colonos 
e seg-uindo no m:ti~ as disposições ào àecMl.o 
n. 2166 de 26 de Agosto de 1~81), pelo qual 
se fez lgu;i.l concessão a estrad;i. de ferro de 
Phifadelphia a C~ravelbs, é de parecer que . 
militando em fa\•or dGSall. ooncess;lo as meslllll.ll 
ra.z.ões de intereese publico, que <leterminaram 
o poder legislativo a fazer igual favor â estrada. 
de fono de CaraV"ellas, na pro•incia da Bahia, 
a Philadelphi:i., na de Miuas G<Jraes, seja ado
pto.do o seguinte projecto : 

Art. i. • Fica o gol'er LlO tiutorizado a \•eu.der 
ao concessiona.rio da estl'ada .de ferro projeotada 
eo.tre Va1•gen1 Alegre, ns. provincfa d:i Ba.hi.&, 
e CachoeiN das Panellas, na. de J.\'.linas ueraes, 
ou ã erupreza que pnra tal fim se organizar, 
seis k ilometros de terras devolutas de cada. 
lado da. referid:i. estrada., nas meswa.s con
diçõGs d:i. venda. fei ta em 1849 à sociedade 
oolonis:1dora de H11mburgo, dispensando o con
cessionario ou seus representantes da obriga
ção de introduzh colonos e seguindo no ma.is 
as dis·Josições do deereto n. 2165 de 26 de 
Agosu; de iSSO, pelo qual se fez ig:ua~ con
cessão :i estrada rle ferro na provLnc1a ela. 
Bahia <? a do P.hila.delphi.a na de Minas Geraes. 
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Art. 2. 0 Rerngam-se a~ disposições em con
trario. 

Paço <la camara dos deputados ern 2 de 
Junho de :1882.-Pmdo Pimeittel.-.-tbefoi·do 
de Brito. 

O SR. P;:~sml'.~,.I': rlá a segnintlõ ordem do 
dit1. para 5 do J unha : 

iª pm·te 

Votação Ja 2" discuss:lo do or()amento de es
trangeiros. 

Continu~tçiio d~ 2• discus$ão do p1·o;ecto pro
rogando as 1 ·is do or<;a1nento vigente. 

A 's 1 ! hoI':B e 50 mint.ttos, aclrnnrfo-se pi·e
sent~s 71 setll10res deputado~, o senhor pi·eú
dente abre a sessão. 

. Cmupa1·cc~rn. t!•·[~)i'< de aberta a sc"ão e 
<>•nd;i. dentro da hora r1·girnental. º' Srs. Pc-
1··,ira da. Silva, i:l!c::on, Arist1dc~ Spinoh, Rodri
g-ues Luna~ S·iraphi c(}, Co·-l!tu C1Lalpos L~:o
poldo Cunha, Josci ~1arianno,t1eneroso ~í,i'1·quos, 
Be.zer1•a Cav:1lcan.t1, ~>11lhõos, Gonç.[lt..·es Fer-
1·01ra, Andrade Fi~·uemi. F ·li,J,e;·to. Rodolph.o 
Dantas, Ara11jo Pinho e .'\lmcida Pcreirr•. 

Continuação da di>Ct1ssãa do projecto n. 117. 

2> jJ'l.rte (ds 3 lwrao on wites) 

Contíntiaçãu d:t 3" discussio do p\'Ojccto sobre 

Co1np31·ec,.m, L'"ª da hora rcgim"nta.l, 0 , 
Sr.>. Pereir:c Cabral. Po1np0u, J;;nacio }.fo.rtiRs 
Almeida '.'!o;r11eira, Co .t~ Pinto. Fr:1nci~c1 Se: 

l dre, F.•rreira Vi:rnna, Cru,., T. Tfonritiues. Limo. 
01.w.rt·~. i:lfortitu F.rtcncis<·o Filho, Souza Car
valho, Daq11c-E·:~rada T•.•i:-;eira, Alv:)s ([C A1·aujo 
e Ruy Barbosa. · 

o orçamento da guerra. 

2& dÍSCU8SàO do Ol'Ç&lUGUtO da mal'Íllh(\. 

.lCTA DA 12" SESSÃO E}l 5 DE JúXHO D~ f&82 

1"1·csidcnci<i do Sr. Forrcfra de JI oum 

Sli~DJARlO.-E:<::•tl.JlE~'E -BL!qucri rncntt"I doJ Sr. E:-.cra-
1o1noilc 'f:a.llll:l~·· H.C!J; •oc;·~l t1~1 .:>r. mini:<-lro 1!0 im1;o~j1). 

-Urgcr.ci" 1li i Sr. ,\Jn.rro CàrnJolm.-ltl'c/ncrimculujo ji1H 

~;·~. ~L:tc· i lCJWCll ~ ltbli .:'\lal'i:urno, Ôllitl:l~I D JlU .-Yo
t.1~~10 1ta 2:l 11i~C'll:'-:"1;i: íl Jn Clrç:amCIB ~O lill e~tr;.u1g ~~ro~-
P rllro,rnr-ii'o ,Ja IJ:i; t1o u1·rawci1Lo ,.iõlmte. _Dj~~ur:;t1;: 

Jo~ Srs pr~~:1l1·11 tl) do CO H> clh.1 o 7.an1a..-EnrorrLJ.1non!-0 
da. 2..1 .Ji:-' C U ~:..iL>. Dí~c1irso~ do~ Sr:o.. C3.ndi1lo \fo Olhcii"J.. 
o lirn.idl> ).J:u· ia;:;.- Ul'!"J.11Hml o J~l gu'.!:-r ~ . Jih...:m: . .:u~ 
do:- :\r::. t\ lfo- n 51l l 1Q1\!IJ. (111iiii.•lrn u~, ~uerra t e C•wtão. 
-Oi\lcm ~o dh. i'u r~ li Llc .hw1J1), 

A's 11 ho1·as, feit:i. a cham:J.da, acham-se pro
sentes os S:·s. Fer ·c!lr;1 de :\iotu·,., tO:ib<iiro dr.< 
Menezos, B;:i,sson, \'ieü•,1 tle ,\ndrudc, .:'ll~rci
ra de lfari·os, Jor1.o C:;et:rno, .J. l'e nido. '' C
zerrn de )lencies. Tr1eophilo, Cun.lho Hczen
de, Si\\'3. :\l:iia, Ra.tisbon c1. , Pol'etti, ~1:.cicl, 
Barão da Estancia, Antooíu d~ :Síqueii'a, Can
tiio, Z;qna, Jti1-encio Alvos, l!:scragnolle Tau
:nay, E$f!Índola e P r:i,do Pimentel. 

Faltam, co111 causa pa:·ticipada, os Sl'S. Ac
cíolí de Azevedo, Arrdró F'l··u~v. Au:zusto 
Fleut'Y: Bac·<l~ do Anadia, Bat·>to (fo. AraÇag-y, 
Frankhn Dona, Fcrnauu0s d , Oliveirn, Gcmi
ni.ano, H nrique d'Avih. lldefon ·o àe ~1rnujo, 
Lacerd11. \V rMck, Martim Fr"nci,co, ?.fatta 
Machado e V~anna v,,z. 

Fo.ltl>m, snm causa participada, os Sr~. Dmua 
e F. Bcli ,ario. 

SKo lidas. rosta$ em disCU$sâo e apprornda.; 
a>[l.Ci.:.lsdo> dh;4~5 d~.í:rnho COi't'ent0. 

O SR. 2° Sl!C!lETARlD d:.i conta do s ~guinte 

EXPEDlE:-iTE 

Officio;: 

Do Si-. i 0 'Ccret:1rio do ~cn~do, de 3 de 
~bi ultimo. ~ommunic:indo <iue o s~nado i1do
pt1n1, e v~ü dirigir 2. ,..;a nc~.ão Üüperioll, !i _te
•oluç•10 d:1 a erni1lé :t geral •1ue di,pcn :i. u 
id.de Jegn.] :J.0 e 'lWl:inl.e< Delfim c .. 1·1•éa d:i. 
Sih-:1 e Yil'<'!Oto Ati.:;t1;\o d~ C.1t·1·alho, par'' 
·Cl'Om adutittirlo ; à mcitt•icub, e:; te 11:1 factil

d[l.de do direito de :--: . 1-'a.ulo e «LJ uolle cm 
í[Ualt1u~,. da• facul•l:1<fo ·; <k mediciti:i. do ün
p~ri~. -lntei1· d;\. 

De },f. \'~1lll1ra Lcit•i Sll.wpaio. de 23 de 
.:'lfaio ulti11w, c•mluJ111Úcando quo Loruon po «c 
d~ pre;idoncia da pt'ovii1cía dtt Par.thyba ~1 2i 
do mez pr.)xímo p:1H\do.-tn~eirt1d.,.. Comparecem, depois d~ ·~hamada, os Srs. 

Sim·a.l. Re;;o Barros, Ribos, S:i.lustict>iO, !\fouoel Requerimento:: 
Carlo~, Sifria.no Br;indàC>, Caüdido de Oll\·ei,·a. i ·o pc1d1·e Jo e Honri,;.ic Felix da Crnz Dacia 
Alfredo Chaves, Barão de Gnahy, Gomei; d<i e outro memb\'O. da as embléa provincial d0 
Castro, Cnmargo, Paulino de :--:ouz:i., Alvaro C:;.- ,tm:i.zona<, pP-dindo :.1 .-·renç:io de 1101 bispctdo, 
minh:., Adriano Pimentel, ,\ntonio Pinto, Alco- tendo a ua -éd~ na capital da dil« pr0'l'iucia. 
foraJ.o, Souia Queiroz Filho, Abelardo de Brito, -A'· emnmi;oõe de ne3ocios eccle:;fastico> e 
Olympio \'allad:io, Prisco Pat'aiso, Bar:to da est:1ti tica. 
Leopoldina, Soat·es, L~od .·igues Peixoto. M:mnel De Jo:fo .Jo,c F:.1gunde; de Rezende e Sill-a, 
Portelh, Gonçalves de Carval1io, ~bc-Dowell. recla1imnd. conlr.t a conce ~ãí) füita pelo rui
Jose Pompoti. Bar~o de Caninde. CarneÍl'o da ni -tr•rio d,i :1!l"l'ÍC111tnta. por deem to àe 13 de 
Cunha, Rodrigues Junior, Cast()\lo B r.mco, )!aio do co1•re11te ::inno, p::i.:·1 c~plorar ouro e 
Loureuço de Albuquerque, Carlos Afl0nso, outro' winerae no R:o Clero 0 •eu• aliuen
Silva .l\Iafra, Aiforrs:l Penna, Barão da \'ilia da tes. - e\· cOUJilÚssiío de constitui,Jo e pade
Barra. Alroei·h Oli\'<iira., Lly,;~es \"ian1w, Hen- l'Cl•. 
rique l\!ar,1ue8. Jo·1'1ui11i Tav:1.res. To.rq11inio •k Do j túz de ,Ji,.eilo . l.~o·;linho<le Carvalho Dias 
Sou~a. Felicio dos Santos. SoUl9 Leão. Uhóa Lim;1, pedindo ll 1H anno de licenç:i. com o res
Cintr:i., Vai de j\ldlo. }.lont1mdon. Affonso 1 p€ct.ivu or,lcnado.-ct col!1mi"'10 de pen-õe: e 
Celso ,Junior, Cruz Gouvêa e l'o.s;o~ Mir:.i.nda. l orden,.do.;. 

v. r.-36 
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E' lido e app1·ov:ido o 'egninte. 

Pa«ece,· 

1882.- N. zo:; 

As commissõe;; do fazen<ln e ;ig-ricaHnr"-. 
tondo e:-:arninado o p1·ojecto n. 31, nssign:Hlu 
pelo Sr. depn\ado A11Lunes Ribas. ,iutorizrn lo 
ogovernoa i;a.rantir ojuro <le7°J, "~ anno 
sobJ'O o capital ele 20.00U:OOOS,<iuc fór eíl'edivn
mmüe e:npregndo un co11st1·nc01lo de engenhos 
centraes ptwa o fab:·icc, <le assuc,•r de canna. 
é de parecer que seja ouvldo o governo n l'e
$p el to do n1eolllO Fojecto. 

Paço da camltr.• rlos deputad0>, 5 do Junho 
de 1832. -Pi-ado Pi me.,td. -L . .4.b .:lai·da d e 
B,·;to.-B,iaio da Eotm1cia.-Theo1íhdo f<'~r
aa;1c/es do,; Santos .-Sou;;a Qw::h·o:: Filho.
Carlos V a.~ de M cll o. 

1.881-1882.-?\. 31 
P SESS:\O 

p,. O j <JC t O 

A n.ssembléa gcro.1 decreta : 
Art. 1.0 O gornriio ê autorizado '' g-a.1•anfo· o 

juro de 7 •/o ao auno sobre o capit:il rle ...... . 
• 20.000:000$. que fü~ effeetivamente emprog-:iclo 

na conal!'LLcr;.ifo de eng·onhos centr 'ª' destinado$ 
oo fabrico de :issucar de canna. além do qne f.,i 
fix:i.do no ::i.rl. Z• da lei n. 21387, de li de Xo
vembro de 1875. 

Art. 2.• Na distribuiçiio deste capüal o r:o~ 
Yerno attend<:rà, de preferencb, •Í.S pr·JYin ~i<ls 
cultiYodor:l': d:1 ~n.nna.de nasLw:ir. 'lªe ;tind:t 11l10 
gozam dest.; ban~lli'.10, g 1rnrd:tdas, qu;cnlo ;io 
mais, o.s reg-t•as csta!Jclecidas n•t refcrifa lei e 
uo reguhm~nto de 24 ele Deiembro cio 1881. 

Art. 3.• Rcvog:l111-~! as disposicõcs nrn con
tr:i.rlo. 

S. 1L-Sahdas :;e~sí)es.1°dc ~fai·çodc 1882. 
-.4nt1!MS Ri/Jas. 

TabeUv. da diBCrilrniçl!o dos 30.000:000$ a 
qtte se 1·cfuc1n o dec;·eto a. 8357 desta elo til 
c o ai·t. 2° da lai n. 2687 de 6 de Ho rcmb,·o 
d~ 1815. . 

Obse;·vaçüo 

Os dados officiaes d:i. producçiio e c:s:portnç.ão 
rtc asrncat· das Olltras tll"ovincbs não permittem 
conc~de1·-lhes, g11ardafa a propo~·ç1io do§ 2• do 
:crt. 2<> da !oi n. 2687 de 6 de Novembro de 1875, 
g_a1-,:i.ntia de capit:1l supe1·ior n 200:000$, insuffi
cieRte po.ra o estabelecimento de uma fabrica 
centr:i.l." As conccosõ •s feitas, antes de s~ podei" 
e:uct:ime~lt~ v rilicar a proporçã'J legal, moti
Ya!"am alguma de;;ign:i.ld~de ·na distt•ihuição. 
Parti. attender ás justas rnchmações, continuai" 
a promover mn grande melhora.monto que até 
hoje nada tetn p~sado sobre o thesouro, e esten
der? llenelicio da lei a toda.s as proYlndas que 
cult1Yam a c:mua de assucar, o goveri10 solicita 
:tutorização para ga·mntír mais 20.000:000SOOO. 

Palacio do Rlo de Janeiro, 24 de Dezembro de 
1881. -Jos.3 A.nto1iio Sc,mi ~<i. 

Dn'JlRSOS Sns. DEPUTADOS pedelll a palavra 
em ternPQ. 

O Sr. Escraguoue •raunay: 
- Sr. presidente, sou nommente obrigado 
a aiJus~r da p:.1cieucia de V. E::s:. e da camara, 
aproveitando pat•te dos t1•es quartos de hora que 
são dados pelo regimento aos Srs. deputados 
afim de ajl1·esentarem rcqucriinentos e recla
mações em tempo. 

V. Ex. sabe que tenho-rae occupado cow 
tanta insistencia dos negocios de Santa Co.th11-
rinn. r1 ne j:i mm·ecernm elles o qualificati ''º 
franM, lisonjeiro, de tamand11à». (Ri$O.) 

Acr,,diLo que e>ta.s qLtco:lües niio foram devi
damente •tp:·c~i:u\:;i.s por quem as qn;1lificou com 
tanta incousi<le1·::ic•fü). 

Os mo Li vos cl e· q ueix:i ri ltC tenho trazido a 
esta ca.inara n:1o sii.o tcrnuwdiicis,polo coutrario, 
são factos muito ~raies, 11rnlto of!m fund.tmen
t:i.rlos, e <1nc Jc,·erinm Ler jà pt•odu:ádo effi ·a.zes 
pr;i\•idencias si M governo heuvcs~!! quem 7.C
l:•s' c dcdd::i:cientc n causa do direito e da jus
t1ç:i. 

O Sn. C.\Rnt.!lo REz~:>:DE :- lníefümonte 
não ha. 

O Sll.. E~ç!L\G:"or.t.E TAu:o.·Ar:- !nfelizmento 
nlo h:i; não tentos muito para 'l uem o.ppollar. 

O Sn.. C,\RYALliO REzEXDE:- Apoiado. 
O SR.. Esciua:s:oLLE T.rnx.\Y :- O unico que 

presta -.lguma ::i.ttcnçiío is nossas observações, 
e isso mesmo restrictainente. é o nobre Sr. 
wiuist1·0 do itnperio, a, ll€>r isso,somos-lhe muito 
grato. Estou, quanlo a iuim. quasi fazendo uma 
selecçfio uo seio do gabinete, e p~estnndo
lho o meu apoio individu:t.l. 

Os outros rnlnistro~ não fazem caso absolu
tamente do q1le s~ lhes diz, do queixume dos 
povos, dos clarnores de Lados e da vouca. con
fi:i.nçi\ q1Hl elles lnspir;.m ;1os seus p~oprios co
religionarios. 

Quao.do nós nos reunimos nosta casa. pare
ciarnos deve~ ene~t"r u1U<J. llOY<J. cr;i. pal'a o Bra
zi1. (.4.poiados.) 

H:cvia de todos 08 fados g-randes esperanças. 
(<1poiados.) Era uroa. nov,.camara eloita por "Um 
systema tambem uovo; apresenhwa-se um gabi
nete sahido do seio ào partido e revestido de 
toda a con.1ian~a. 
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Acrcdit:wamos, portanto, que liavi:\lu find:i.do 
as 1wat.ic:i.s i rregufa ri>si111n; de vindict:la poli
tic n.s e vexames, praticas q uc tiuham, na opi
niüo de todos. fe ito g1·:mde mal a este p:iiz . 
(.Uiiitos ap()iados .) 

Pas,;a.m-so qu,\tro •nCl'.Os. Sr. i;resiolcnte, e 
hoJc o que se ·:<t é ulll con1pl1Jto d ·sou .~t\110 . n 
g:i.bincte, que ~urgira com t:.1m·1uha fo:·ç;i. evi
dentemente hoj e não p&do <le mo1lo 11011h um 
coutar Mm o n poio sincero dos ;;eus melhore;; 
amigos. ( Avartes e 111ro apoiar.los.) 

O Sn. CAiXtHOO 1>~ Oun;m.\:- Yo.i g:.nbo.n
do as questões todas. 

da moralidado,saber quai :i razão desse injusti
ficavol i:.diam nlo. 

2\fas V. Ex. ha d~ permittir que eu <liga daqui 
o motivo. E' que a m:\i iria da asseml,!én é,scnão 
conscrv:.dora..pelu 111 nos contraria :ios do:ninn
<lores da occa5ião, os laes S!'S. turcos. (R i so. ) 
1'' deputados p:oyinci1cs, ciuc s<: apresenta ram, 
constit11cu1 n. m:cioria da !l.S$Gl'11blca ; :1llegam 
en l:1n os a<hcr,11rioa <1uc um deste~ deputados 
nllo esir. i•egularmon\c eleito; por tanto, r estam 
11 s<imontc, qu·~ ni\'.Q podem const ituir mniori.'l, 
Entretanto, ;;anho º'• cs deputados oleitos, gue 
são !ilicr:1.1•s, nüo q1.1e1·e1n compa1·ecer p:\l'a un
p edii- quo haja numero leg«l. 

O SR. E~CRA~:>OI,LE T .\U:>AY :- Vai ganh:i.a- Or:i, S1•• \)r"!iid •nb, não é isto usar do y.,füo 
do tempo; n:io vai ganhan d >' ª" q uestoes toda.< . •) cond' mnado sy~tcllla J.c protclaç.\i ' s, ligaclo 
(,\ zioiados. ) O quo quer ê si111 ·lcs aen'" '"°.... simpl ·~eme11t" a ill t"rt:ss~s pai· tidarios i Quem ê 
nh~1· temp1J, é ver est..'1. c:un:wa fechada, p:i.;·a. a cln'l Ln ·m eou1 isto 'I 
seu bel pra7.er dispor de tudo . ( •l!Joiwlo.~ r. Depois d . t:uu:i.nhas promess:i.s , d., tam<inht•ti 
a.pa~tcs.) csp ·t·an ças suscitadas, como é qu~ a nda h:i 

Sr , presideute, a proviocin d · S:i.n la C •t\i.,. honi.•m,; no Braú l q\l" lançam mão dl) .ai.'l i~s 
rina, digo-o com toda a seguran~a., tem sido tão p·iqu·minos, tão tacanho<, para impo.direm 
tratada :i maneira de um Pachalik. O nob1•e grand ·a r ~sultados 1(M1'ito bein.) Pois JJão era. 
pt·csidenlc do conselh.o, aqui, quando oppo5icio- natural que a ass•.imbléa provincial r ,unid:i. 
uista, fall:wu. muito cm ohris tãos e turcos . cuidas;o z•)losamcnte d0s intcr~ssc~ da provin
Agorn IÍ um vord:1.deiro pach:i roden<lu de j :ulis- eia 1 (.11ioiado s.) 
~ru·ios. (Riso.) Em todo o C(ISO, repito, p reciso :>b<olutamentc 

Na. proviucfa de Sauta C:1thariu;\ n iio h:i. vc- saber do m inhLcrio qual a Y~rdadeira causa 
x:une a. q11c não estejam s<ijc ito~ os conser ,•a- r1ne foz corn qu1: o presid ·nlc d:i. provincia su 
dore$ e ate os pl'Oprios libera 's quo ti~era.ra a jul ~as;c autorizado a adia.r a "" scmbléa pro-
011s:>d i:t de votnl" ao meu nome . vincial. 

E é isto qu e do nobre deputado pot• 1Iinas Aci•efüo que aciuella autoridnde não tomMse 
Gci•aos morocou o nome d e tcimmid·mi, c11Jando nm:i. doliberaç.ão tão grase sem ae tor entendido 
O mnÍOl' dG todos OS fa;1uod1cci~ C OStC tuiuis- ptevi~mente com O _gab!n!!te: . 
tct·io (;·i~o), qu.c cst~\ infolicitando es\.c p;ü z.." Mu11.ci; denlre nos tem sido pre~1dentes ue 

Na. soxla- foim ~ccbi telegr•t1nmns q11e mo pro'l'incia, e s:i.be.mos perfeitamento que ,obre.
•l'irigavnm :i. vir imruecliat,.mento a tl'ibuna, tudo com o. facilidade do teleg1•;ipho un1 pres1-
rn:is nrlo pntlc , cst..wa enformo ; fefü;mcnte le- den te não toma uma resoluçao de •tas sem se 
vnntou-so no senado, como sempro. n vo1. do e11tcnder de anteco~enci" coin o gabinete, e 6 
Sr. con$clhei~o í'-orreia, ncl rngando a causa do> natural que assiR1 fi~e~'c ? ~ctnnl prll.'!iden.te . 
opprimidos. Vojo,port.anto. no 1m111.;teno~ustam~~te a<llllll.o 

S. Ex. leu os telogr:i.mmas (lue ncabira de que nílo de t>j •va yer, isto e, espmto partL-
rocebor, e que venho ago1·a aqm confi1•mar. dario muita pequeno. t:to pequeno que de.sAgr:idA 

NiEo se sabe por qne o pros1dontc dn provin- ;it ci llô' liberaes sincero!>. 
cin de Sant:t Catharin:i., depoi~ de l'cuni<la a Os espíritos hrgos cles~inriam vci· umo. poli· 
asseroblêa p ro1·incial, adiou-a par:i. 2 de Outubro tica mais h rg11, m:ii> arupl:i., !> n ão voltarmo~ a 
pl'a:t.imo fut11ro. G!IS-'lS riciuenas [ormnl.A~ .ant~gl\' 9uc nos tem 
Pe~o ã V. Ex. que de a devid,\ q1ialin c.'\çi'lo prejudicado t:llllO, quo lcm 1111poJ1do o noSllO 

~\este acto d0 viobncia. progres;o, que hã<! de .ainda lra~er male~. be_m 
Coi·re que 0 p~cta~to ó uão estarem leg~l- grave ~. Os propr ins· hbarae! adinut:<tlo.s Jª n~o 

meute eleitos alguna 1Rembros dessa ass~mbléa; sã·) mais d:\quelle teinvo de comruand 1ntes da 
nus, p ergunto :\ camal·a: é isso da cowpetencia guard'1 nacional. Ainda b(\ie um iUustre libe~o.l 

?. mo declarava o 8eu desprazer, de..gosto o ve· 
da presideneia d;1 pro1'in ciii,. xame qaando vi:i. 0 en:s:ame de posto• da_ g11arda 

Ontros di1.oru quo o a<li:i.mento á devido M nacion'll it encher ns cohw1nai das JOrna.e<, 
cstarl.:> melindl'oso das finanças provincinea; repro 11entação exacta da corrupção que sab.e a 
m:is pergunto ainda a camar"; não seria. pelo fl ux de todos o.s póroa <io gorerno. 
contrario motivo p:i.rn que o presidente d::i. pro- Em i·ist:i. d factos tão grave6, tomo a liber
vinein rcnni.sse o mais depre Sl\ yossh·el a as- l:t<le de fazer um convite i:ordi~l :i. todos 03 
sen\bléa, :ifim de obter d<!lb os rnmo~ necessarios colleg:ts : n.,rrubemo-. 0 <te g:-.binete, v11m~ ·1 
de subjugar :i.s difficuldnd~s com (l ll C se teOl de inicial' ~ons :i. noi·:i , niio podemo, e~tM m:\1~ 
h~.vor a proyi ncia 1 (Apoiarfos .) . sujeitos :i; iclcll-~ volh'i", j:i ~on :lem_nada~ 11·1r 

Si são tle tan ta mon ta :i.• i•azões de cconom1n, 1 todo~ : ac:i.ho- se ~orn condes"cn1lcnc1:i' e con
:i.p~e;;onto osta dnvi~:i: os ncp~ü."tdos prodnc~:i.es ! tcm?l 1çõ~s q11c e <L:i'). dillldo u~1:i.. \'lU:< \'"rdad.ei
lliIO k 'bitnm 11:1 C.'lplt.'ll; <tllM1 rodos sflo de fora. i r:imcntc in•l1JcorC1s!\ a este m1m,terio. (1l11orn
receberam a aj<tc!n de custo, l.lm de 1·oi t:tr :is '! dos . ) 
localidndcs donde snhiram e uo1·;t1Honto rouni- o ::;n. c.~:-.. r \o :-E ;io pMtiJ , libcr:i.I. 
rem-~o cm Oat.ubro , com \'CXi\u10 elo.:; coCrcs · · . , . . • • . , . . . 
provinciaes. p.,rtanto,a ~am.1r;o. pr.;)c i s~ . a bem O ::-11. b :·onv.;:rnLu: T.>t :<.\V .-~os >CDlO> 
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por torto< os !~do' o rk~contonl:tm<'nl0. Poi, 
bem. li:tj:t a 1·c;n·o1·:iç:T0 f.·an··. € n:fo C5l:>. oppo
siç?i.o tk~ co:?t1.:101'0~ qnc mais <lo que nune. : ~ 
cQ1no n::df.xo di.:? passack .. s u ~\1h:.\s~ se: m;'..nilesta 
n es t t c.1 uw. t~a. 

Em w Jo t'~'º· c:ill1tnnto n~o <.::lhe o t:i.l g-nbi· 
110~-C tnin(t•i.rl;ír(~ pro ·.iso 1~-0111 o p irln.~1H~nto r1n 
o :ninisterio nos dé 'lu:-1:1to ante< cxpli·:~ \iio 
d· :t·.,to tfüi :irbi <.~·:t :•i·.> e 1·iole"t''· 'lu·d o ~-<l~_·,_ 
nvmto doi asscrnbl~. < prorinci ·l ele Santn Cath :
rili.~. 

O Sr. Rollê>b)he> D<lrll.ta·.o ( 1;1i
~~istro do i,111-~1~,~ir;) __: Etn respa;;t.. às 01Js01•\":l

ções e p ,i·gunt:1s do lionrndo Jepulndo pm· :'.hntn 
CaLhtll'iiu, rel:tti\':t::.cntc a.o ;],(li<>.11cnto 1!:1 a~
semblé~ da provinda •1uc represc11t:t, cabe-me 
infornwr c>o nobre <k[Jutado e :< c:i:uar;: que. 
:.qJ(l!l"~ COJJSLOti o :t~!O do i<diamento. o g'ú\'Gl'll, 

díl'is-in-se :w pr sideutc sabQndo dos motivos 
que o h:i.via:u lc·.'o.du "' tomar sorndb.autc 
dclihernÇ;.;'io. 

O prcsidcnlc j ci COl!mHm:cou 11uc cru o!licio 
daYO.. conkt ao ~·o\"Ci'nJ àes~e.; 1:-.,Jt~11os. 

;\;.,1.,nbncl:i':1 cho::::d,1 ào ofticio. opp0rt·1n:1-
t11~nt•: t0r0i o~,·:isi:1o GC infor1u:u· :i 0:1111:\l':t so
bl'e este :i~suu1~to. 

Vem :i u1oi:;;\, e lido. ap.>i:vlo. post.n em 1lis
t~uss~h1 .; adi:ulo~ p1.>r Lei· pedido ;t pal:.\.Vl'a o S:~ 

4 

CawiiliO de Ôli\-cita, l1 s1J.;uin.tc 

H .. ••( 1 uc~1·0 1111 · se p(lqa: t1 int11·:~1:"11.;:'ies :10 -~?
,-erIFJ ..;~1jn•o 0s tt1na·:n-: (!n~ 10\"at':-dn 'l pres1-
dcnt.c 1l:L lt1"1)\·lnci:L ·1~_\ ~~tnl:t (':. t.h:~"ia:i ~ :,_.fr, i" :1 
:u.;i.::0lüb10:l 11:·0,- inda!, -ii~· ·:f41t(JílrJI l t! T1ltci1ay. 

<) ~r. 1~~~{-:.t•.a,g"1Loll~~ '"l..,~\.lll~~l.,..

{ii:·l1! o,·,/,·111 ';. :-C:-PilJ ~i~11.• \". E;\. n:l1) p:1)r:-ed \t 
th' ~1,'t';11·.hi 1.·fl111 o r·'g-i111tnllü eonci;. J.-'lutfo a p:\
la\'l':L !\ü tlübtt~ lllillÍ~ll'O dü i1llpC'1•io. (.·l;1Ql~Cl-
1!lh'.) 

El·a lJ1)•.'4?.~"'1ria rrt~ o rllt:!ll ra11:1 '.'il1lClll1J 

liyoss~ ~i.(,, ap•1ia•lo p;>ra <lcpnis 1ic.1r ·adiado. 
~i o aubrc 1uini,;ti-u pe<lis,;c a I' •lann.. (.tpr1irr
rf rJS .) 

O :-i1t. l '1um1.>EXl'E:-O nolJr · m:ni>tl'•1 nfio 
ded:1Nt1 'lu · ia falh1r s11,r.~ o rc,111·';'i•n·1\Lo, o 
:scO'unLlo ~~ pr:iticas os ministro:) ()ódcm so~u
]JN dnt· oxpli,~<lçve~. (Apoiados e nff<i r1-poia
dos .) 

O Sr ... A .. lYa,ro Canl"iu.ha,: - Se· 
nhm· •s, ag-r<1d ·c·,ndo 't urgenci<e qu" me foi 
cone ·di . .b por ' ' sta :rngusl:i c:i1u:ü'ct, peço toda a 
\'üSSa ;\Ltençiio parn o assumpto de '!ue me rnu 
uccnpar e q11:' dit·.·etant ·tlt·~ inter-'~S.\ a minha 
•.lesyenturad:i proyiltcia. Ell:i te111 direito a pala· 
··:r;;i .:1uc p '1<1 [H'in~· 1 i1·~1. vez orgo ncsto rr.cinto nüo 
;;ó pelo m:1nd:üo qu • me .. utl101."gou; mas ain ia 
•) princip;Ü 1r>nt) p ·lo r~ tido ,1_,. Wr)>lraçfio a 
q1rn ficou re<luzidn d ·pois dr:> fbg )llo que a itS
sohrn p ·lo ·spa\O d·· tr 'S anuo,, •11;0 par.1 ella 
f<>ni.m t:·es S ·~culos d· desl' •1itur:i.s e desgraças. 

i,:· n ·c••ssario t ,,. pe1·c .. rrido, col!lo l'll, a pro· 
YitH.:Í~l. do Cea;·;i .• de .. 1oi~ do ttLg,J!o da sec.ca, 
p:ua r:tze:·-se L11Ua ide~ do estado cabmitoso em 
qm~ ~e acha. 

O sertão. cuj:t p~incipa.l ritiuez t consistia na. 
cri~t :;.âo de :.ca.do. na indiisria pa.·toril, ficou li
tcr:dm ·nte de':a.~Larlo, tndo µ r •C ''ll. 

l·'ar.end:>< que p1·oduz "rn 80\J a 1(100 ber.er;•os 
:1 i:nu.dtJll:ule. o <jue· s11ppüe inu:ne1·os r·•·uunhos 
tic:i:-am ro1luz J.:1.s :• 'Jlttsi n:.d:t : ontras foi·am 
co:-11p!ct:L11wn.te ~i.i1:11H.lolla.das e ainrl~"\. hoje n~lo 
se s~ib~ o r1uo ~ foito el, eus proprios donoo, a.l· 
:.cuus do$ 11•1aes "e exp:.Lri:~ra111 parn lougiquns 
prw•inci:i::i ~ Ol1t1·0::; .un:.ira~n-s12 na hcc~Ltombe-; 
que diariaa1ente a pc te t'a.úa n:1< cidad.·s do 
liltol':ll, p;~r:t onde atllnLu!I, em ondas ~empre 
c.r · 1•entl!.;~ us eetir:u1t 1.~s . chegando a. moN'CI' 

'JO) <;> :llil ~101· <lia. cornll ,u ·cdeu na cidade d:t. 
F rLalcza. · · 

$0;,Íl') ·os. o esbdo rle minha pril'incia e tal 
,1ue se o g" rct·uo n:(o lhe d.i u miio pa.r•\ ajudal-:i. 
:t ior:rn nr-se cio :ilJ<ttiu1ento cm·(rne .i:tz. longos 
:tnn•is h:'io de decorrm· nn. e< qno clla possa cr· 
c::uc:•-se por ;;i 1nc~1110. E como fazel-0. se ;tin.J:i. 
~1:,Je. pat•~ n~o u.10~·ri;:;rcm ;\ rniugoJ., !'.OUS filho;; 
Y·•Q;ü-se obri~·:1dos a :-ib:wdon·1t· o soh n:•~:tl, 
:;;cu:;. h~·es~ sn • latt"lilia.~. p l'tl ire1u no es.t1•emo 
li ~t·le d•J i·npt..•rio (le-111 intl .r lr:d),Lli.w ?-

s ,·nh()rcs. o phcn111ueno soci'Jla;:-ico 11ue se 
opere1 om miuba 1n·o1·ín~i;i. incro ·e :t :t\tcrrção 
do gO\',·~no. qnc derc l:in~ar as su:•> 1·ist:\S para. 
ac1 11 1)!i~ l:ui<J •h.i i.nperio. Quando :ts outras 
pl'oviuci ·~ ped .. m ;u1xil os '' la,yo11r:\. e :t in· 
le:·yen~-'io du g-•J«er>i•) p.it·n se ostc1bdecer a cor
rcntr~ 01ni~L~~llo1·i~i d:l A&in. ou d!t Ellropa~ l'lÔs 
9:"- rcaren~cs. vcu1os. coroo 1Hn.is prúfllndn pcs,i.r, 
'i11e não aporta U:11 vapor :íqtwllns phg:ts. qoe 
niio levo 11:.lli 30D Ott 400 de sons filhos q 11e vifo 
p:w:i. o alto sertfio ·do Pad. e Anrnzonas. pro
curnr, na iH•lte~t,·ia e~tracti\'<e da bor~acha, os 

O ::ire- l>.:c1uGü\'F.LLE T.\ux.\Y: -Actlito meios de adqnirir um per1ucno peeulio com que 
cnrn t0(lo 0 l'C$ ·.cit.o :1s o:qilic •\·-ries de V. 8x.; po 'Saa1 it• :\ pro,•inc i'I do f'i""hy •)Mnp1'c\r gado 
lll~l;) nf~O pn~t:;O ele 111rnl1) al;!:nuu ~cnilar as CX- pal'<l l'1~C·.;meçn.rern d~ IlO\"O Slt:L \·i rb ele cria.dores. 
piic:1~ões do 1rnlJre rninistrn; S. E~. tinlrn. o l.e· En t1• l~nto ncrn todlls lo!?r 'm '" s · fim ; a 
log-t·~pho :Ls su~.s "i'den s. 11:1 mitÍ~ de cinc0 do ma o: p 1rte d llo& ftc, n :qu ·ll •_., pro·::nci~s. 
ouc s·\ de!! e::;sc neto -dolcnto~ r; o minis~.~rio n:to K0:s. os e ·ar ns s. n:lo petliu1os s não qu1 ~ s ·· cs
j~llg-0u ~iada 11eci;ss:1rio s:>lJ<>r (1 u~I a raz~o <1uc l ·nqu ·:: corl' nt · 1lc emigTação qn · s • csta
moveu o prr·sidente "tom:i.1· uma resoluç!fo füo li •l •c ·u" q11º s. ponha t ·rmo 10 c-,:<)l[O d q11 ·l~ 
CO"litr;.11•it. Ô.·; nn::s:i.s leis. 1 ..;, e t1· ·ng ·iro~ ···m sna propria p:1tria; não 

~;'ío 11n,·enclo ':nelll 11i.t.i s p0•:.1 a pahna <lon p •climas .,cuão, qtl"' s · p1·o~u: f:xar p lo trab_t-
por enc·crratb a (fü;c.n~sãr; do 1·c,,;uci·imcnLo. lh" •. "" <~JJ,, ,[ '''!" -ll:J. prn~·rnc1 '· ·: popul:tçao 

O <; C . , 0 . . . , l' , , , , (''l>nlll•/O"J •Jll • d •Jb '· CSCO:L COmO :i,,; :lg'U 1S d~ 
.,R. .\:-<l>WO m: Ltu:J\ü . - . cço a 11.11.t- I '·ns ri(•S dnr mt , o v•·r~o. 

n a . E n:lo -a rlig:t •111e se1nelha.ntc províden·ia 
O Sn. fo~-'~'º ~I.rnrr~s: -A e:s::1li":v,::lo elo ! ó cst1·:mha :i itcç~o <lo i:-<>vcrn0. quê clle não 

governo não sat.isfoz 110:11 ao chefe d:i. mr,ioria. ! ]Jôde r.rear o tra11alho. Bem --cci riuc o govet·no 
( Ri~IJ.) 1 não Fóde con>tituir-'e tutor de uma pro\incia. 
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nem foitor de uma população para distribuir 
truba1ho a Cfld'.l. um do< se:i~ h;•hitJ.ntes · não é 
tambem i 'SO o que desejam1s. Os M<tre~'e. silo 
s.ctivo '• traballi:.dore' e emprehenclorlores ; nüo 
conheço ningueru que tenha mais amor ao ln.
balho do que e!les ; ma~ ninglleru tt1ib&lha 
ninguero. r8ga os carupos ·~om seu suor. nin
guem produz, senão co1n a mira no interes,e. 
senão para entregar ao cornroe:·ci._, O» pro'.!uclos 
de <eu trabalho; e para. o fazer é nece;so.rio ter 
meios de transporte ; sii:o ex:tct.ametite os 
meio' de trunsporte, o principal auxiliar da 
agri_cultura, que nos ült:•m no Cea.r:i. 

Ainda ha pouco percOL·rendo no Cear:i um:i 
distancia de liO leg-ullS Lin~ a maior u~gen
cia de uma cavalg~d ut'a ~offriYel e entre
tanto não a pud~ ooter por forma algurna 
Ist1> dá uma idé1' d:i defficíenci:1 de meics de 
tran~portes naqllella pro,·incia. Ant s do íla
gello da secca, os meios de transporte que 
havia no Ce:i.rà, •'rí\m os mais de:n ·nta·es, 
eram º' <•omhoi$ otl tropas · os g-1·and •s carros 
puchados por oito ' mais junt:i.s de bois, <[Ue 
lev"vam m ez'!E ps.ra tt•ansµot· ilm:< dist<Lncia d 
50 l~a-uas e por pt·eços enor1nes de 200,:; à 
~®00- . 

o· preço dos productos d,\ l:wour:\ mal eh~ 
gava para cob1•ir "s despezas de tnJ.nsporte. 
e muitas ve~es ns colheit<iõ ficn\';\m no C<L.r;po, 
por Dã'.) haver meio de faz~r chetrar o a-enero 
aos morc:ulos consummidorns. ~ • -

Se isto succcdia antes da secca. •1u;cndo a 
pN;ineia reg-orgil:w:i. de meios de tl'an,1>orle 
o.nima.l im<tgino-s-' o que se <larü hoje, com :i. 
cx.tíncçffo quasi c.impfota das raç:is bo1·inu e 
cavallar. 

O SR. TtH>~l.\Z Po~rPEU : - As dillicuhbde~ 
cro,cem de dfa para di:\. 

P"l'ª os pontos do littor.• 1, para. os mercados 
consumi~o:·ea. d~sde que o tr:i.balho () impos-
si.-el. · 

Se tiv ·s·;~mos uma estrada de ferro gue lí
gass·~ um dos p~rlo~ da provincia ao alLo sertão, 
netu um só c··arnnse ernigr:i.ría ; a agricu
t1~1·a h:W<:t do pro>peral' p:,Ja fertilidad.1 pro:li
g-10s:\ daquelle solo : e a pro;·incia entcC"ue [,s 
su:is prop ·ias forç~s o '"'cursos, dent~o &m 
pouco se e1·gu ·ria '' r·•·,onguistal'ia a posi~.ão 
qu 1 ti11ha antes de 187'7. 

Os Sa8. R.tnsaoxA E T. Pmt?1'U:- Apoiado. 

0 SR. ALYARO C,1mxf!A :-,~o mesmo teFOpo 
ciue se d1tv:i no Ce iri a secca, igual ph.enom,.no 
m. ·teorologico se d(Cva no h~misplierio opposto, 
por causas o.té ho,i ~ r1 ·scouhecidas d;i sciencia, 
em vasta zona das possessões ingl€zas das In
dms. 

A mett·opole mandou fartos so ·~corros as 
populações faminL1s ; mas não limitou a 
isto su1 ac~.ão prot,,ctora. Comprehend,ndo 
qu · o ll.nico meio d· r~srn.urar 'ª forças da
quella região d !\'astada e d~ evitar os eff·itos 
d sastrnso. de uma nova .ca.lamidad~ era. esta
belecer estrada d · f ll'r0, m ·tt u li.ombros ã 
empr~za. e construo-as. Façamos em favor 
de urna provinda o qu~ a InglaL·~rr:1. não ncgott 
ã su:i colonia. 

A· pri111eira vist:t par~ce que semelhante 
prO\'id ~ncia, a construc~:Io d~ estrada< de f•rro, 
em nad:i prXI·· influir p•·•ra diminnir os l'ffeitos 
d ·um" s~gunda e ah mi !:•de rJ,, sncm. A '"'r
lbd ·• porétn, o outra ; esti na consci ,ncia pu
blic..~. cí fac.to :we~iguado no Ccnri, <J.Ue os ei
f ·itos d ·sastr~sos <bqu ·lla calamidad'. foram 
m ·nos o r.•suitcidu d" s •c•:a. do qu'~ da int ·r
rup~io compl ··ta do comm •reio entre o littor:i.l 
~o alto set·tão. (A.priirMlO•.) 

O SR. B~:zElUt~ tm ~h:-rn1.e:~: - A pt•m·incirL Si o go\· rno .. ntii0 ti,-css' meios de fazor 
ficarú reduzi.h :10 estado de 111iso·ri:< s~ u go- che.Q'•W slrn acç:io bon •fiC•t· sous soccorros ao 
Yorno não olil:ir p:r.r;\ aq1iolb p:i.rLe e],, lln- in\•:rior ll L prorincia. não só:nenteni<o t 'ri:i.de.'!· 
porio. 11 ·ndido " docima pu.ete do que gastou. como 

O Sa. Ai.v.~M C,uH:>tt.\ :-S>onhor ·s ti ,.0 p1·i11 ·ipalm •nt·~ não teri:i. pe ·ecido a c~ntesima 
occasião d· obscr1•ar qu ·no ri\uuicipio du. Uuli'io p"rl · <1.,s ~ictiuns '\UC succuinbir:1m ãs p~stes 
ondo a s:\frri. do al,!,\'odfo ha p~uco~ mc~cs, qU•) se e! ~ •n <'Ol \'•m1m nas cidades do littoi-al, 
oi·:t c:ilcuhd:t d: 300 a 400 cantos. h:wia •\ l"'r 1 ond' :tffiaiam a~ popul<l.ções niio só do 
m:r.ior acti\·idade; renascia a vida d · uma po- interior <b Ceara. c0mo bmbom da P;1r:1hyba, 
puln~<'iO que pouco ant is tinhn htarlo com os Rio Grand •do Nort' e Peruarnb t1co. 
horrores da fome; o sih-o do loco mo~(;) ouvia- Est;t$ popuhç·;.,, eh ·g-:.wam ª'cidadas mnri
se cm mais do um 1 officina ; ent~·etanlo ·alle- ti:uas do e ~;mi. g_11asi nu,\s e semi-morta•, de
ciam completamente os me~os de transport), poi• d, uma per1grinação na qual S' d:wão 
o:i.quella pobre gente não sabia co.no harer-se, sc·•nas horrorc.sas, qu~ faz.~m ,,mpallidecer a 
afü11 do fazer cl1~g<J.L' 3 s11a colheita i di~tan- do Conote Ugoli110 pintada por Dant~. 
cfa cl · 6 l~guas, que tanto dista avillc d.i. S·nhot' ' S, h;i um facto significativo que não u niilo <lo port<J do Aracaty. d 

Se" lavoura não iir.Jspcrn nos municipios poss:) ci ·isa~ de ad:luzir ~m élbono o qu; acabo 
mais cetitraes ó deYido isto a lalt;1. :\b~oluta de de rl.üor: todos aqu ·11 •s GUe não s ' de1ltaram 
meios de conducção. · arrast.<tr [> 1a co~r·~nl ·de immig~ant~s qu• col

l·~:wa \'odos os dias ~os milhares peb< "St.rada.s, 
Ao passo qu~ isto se dã, o salario eru outras e ia nngr•o;; andv até chegar <ls cidad'~s do 

localidades do Ceará póde dizer-se miserM•el. litto~al ~ tildos aqnolh: qnº frrnra.m a onergio. 
L'm 0staf•ta porco ·re U!ll:I distancia de 20 le- de r •rm.inec 'l' An1 S'llS domiCiJiOS ~r 1Jforrndo 
gu;is e e o minha outrns tantas de ,·olta p~r 4 ou mortr•t' no s ·u posto d 0 honi"'• ;ião ttYeram de 
5$. isto o, 100 1·s. por cad 1 le,zu;< ; pela. tri ,Jo 1 { 4. 'wl s ) 
ou quadruplo niio se encontraria'ü.:n c;i.vallo pMa. q uc ari'''P•'n• •'t'-s 3· - pai ' 0 

• _ • 

fazer <cmclhant.e t,·aba.lho, Em ta.es coudii:.ões ~ão sómcnt~ esc:tprLrarn com suas famthas, 
não é para admirar que os c··a~·nses "miA"!'em ~1>mo s:ih-:v:l.1~1 p:il'te; ~e s•ns h:wc~es. dos ciuaes 
para outras pro,·incias, desde que nií:t têm u1cios 1 gr,mde q1iant1d e! ' tm d~vastad:i. pelos retwa_n
de fazer conduzir os productos da sua lavoura tes em quem a fom~ fa~ia o.•squecer- os propnos 
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direitos da n:i tureza o muito m.'\is os de pr.;-
propried..de - . . 

Situ" senhores~ o que J1go úU\"l. ~i. lÜg"Ltns 
desse; l1eróei, cuja reslllu~:!o não foi abalada 
nem pelos horrores da t'omo, n<!Hl pel:t mir,\geru 
dos soc.::orros officiaes lnfoliimeute co isütui •m 
ellcs e:-;:cepções, a regrn foi a d·Jserção geral; 
desde que ao mf\ig remoto ce1·LãG 0 '11 ·gou a no
tici11. de que se destribuiam soccori·os publí •os 
na :a pi ta.! o orHros loga1·es, as populaçõ•.·s fa
mintas atiraram-se como arnb.n :hes, µel:is e:;.
trndas::i.baixo e deiüro cm pou o formavam ":l.ll
da~s humanos que iam engro~sa.12do seu:ipre e 
sempre ate d·!<pejMern-se nas cidad :s m ri
tim11.s o logo :ipoz nos eeuüt~rio>. 

Si o go\·emo, como disse, t ivessa u1eios de 
fazer descentralis3.r os $OCCOl."roa e l~val·os :\s 
cidades, villas e povoados onde elles se foziam 
necc= rios, certo não se teria 1·0111 pid·) o e11ui
librio de uma. enorme massa de povo, n iiu so 
tarfa d spovoado o c' ~rtlio <io Ce,irà, !tio Gi•an
dc, Pa.rabyba e Pernambuco e a maior p~ rle 
il ~s desgraç.as que :;e d~l'<ltn ter-se-Iliam evi
tado. 

O Ss.. R.\TISl!o:u : - Si o gorcrno tivesse 
cuidado de outros melhoramentos matei·i:i.es, 
teria evitado gr:i.ndes m'1les. 

O Sn. ALYARO C.ll.n:>aA: - Si hqje todos os 
governos, inclusivo o no$se, se preoccupam d"s 
cstradn.s de ferro cstr:üog·ic'1S contr.\ os pe1·i;;os 
d:i. guerr:i. e de invasão cstrangei1·"· Mm muito 
maior interessa de\•e auxifüu• a consll' llC•;ào de 
uma ~tta.d:i. que, alem da~ ,·auhgcns com
merciaes o 'de um futuro econo111ico o 11rnis 
liRong'eiro, põtle cvitar males •illo .~e cl:! <> 0 111 

periodo:; corto& ... 

O Si:: - R\TISSON.t :-Conka :i. gucr1'" da n:i
tureza, e d<is oleme11tos. 

OS.a. AL\'.\ltô C.tlI!XfU :-••• pnupai· no es
tado despezas 3 e 4 vezes supcr inrcs ;is nc
Clli'8arias a sua conl.'t.l'u~~iio. o o 'I 110 mn is é. 
poup:1r conlcnas de uiilharos do \'i•la,,111antc111lo 
a 1>0pulação nos habilos do trab.1 lhu e em con
dições ia voraveis. 

A <llltr::i.da de ferro p.'\ra que ch:o.mo a :1 lle11~ 
çlio do corpo legislnth·o, n<!o pvde ::;el' otttl'.t 
senão ª 'Luella que, partindo 1lc Ar:tcahy ú ao 
kó. ou a um ponto da P:.1·ahy ba, lendo cumo 
objecti "º o C:iriry _ 

Ha. at111os foi requerido [lri\' ilegiéi p(ll';\ a. 
eblrad:• de ferro do At·acaly. Sen<[o S1tb1uettido 
;) projecto de ki a asseml>ltia provincial. pasS<•U 
cm:;• discussão e foi i coumii~siio do l't>dn~·ção, 
onde lhe puzeram pedra ein cima. 

Niio ba muitos dias, li no J)iai·10 O/fic ial. quo 
fôra indeferido. p'llo ministro da an•icuhur:i 
ídentic:i pretenção de doas cidadãos que reque
reram privilegio par.1 a constrnuçllo de llllla 
estra.da de f'lrro do Ar.lcaty ""' Icó, sob pl'etexlo 
de <]UO a zona percorrida pela ferro-vi:J. proje
et:>d:t n:1o tiah:\ productos :>.gricol:is ~uffi i~ntcs 
p:ir:i. :i.limont:i.r o trafego des~a e d \ e st ·:>da do 
Bultlrité ivi 111es1uo pn11to. 

Son horc~. u;ul:l ha de comli1um cul · e o P"l'
curso do uma o outr:i. ost ·ad": a iusi-te nci.. 
M iniciativ" particular cw '}ll <'r~r l" \':u• a1•:.n1e 
a e$tro.da du Aracaly ao lcó e " reluct11.n..:ia 

dos podi!rei publicos J>rovi11cinl e geral e111 
no:;nr os ,neios n0t_·.e .. .;;11·ios ;\ es~o :111l envoh'C 
U<ll mys lcrio qual,1ue1· riuo cumpi·o deiwen,\ar 
desta doutrinli. 

Qlleixtt-~e o commer.·io <l:i im 1o~t'l.nte c[-
1ia.do <le .1r:\ca.ty, que o dll. capital põ~ t•,<l.o> 
os e1nbar.<i~os p11ssi•·eis :. coa•trucçi\o d i.1p1ell:t 
terr •-v[a eu1u o fiai di \"::1.zm· cuuvc ·g ir p.tra 
a ~'orr.al .,.;i. todo o co .~lne1·cio le ox~1n·ui.ç\io 
q11e dcscie te:npos ÜUm).oi.oriaes so lal. pela 
eid:1.<ie do Ar:ic:1.ty. 

O Sn. i 'o~IP<:r :-:Niío h:1 l:il , .~io ri1•alida<1e:; 
con:unel'c.iaos . 

O Sa . A Lv .uto G,\mxa _,:-Scni quor.ir cn
ti·ar n:i. "P"eci~~ão d:1 pro~edcncia d~ some
lhautes ' I ucis :1s. não posso <l eixa r de observ:w 
•1ue re tlizar :i. idé!i. do prol.111g 111ento da eslr~d:> 
de fei·ro do 8:tturit.i ~o Icó é d<tr-Ihe um:> dil'o · 
lr i2 q ue elln não pó;lo ter. é de.sconhe<:>or e con
tra~ iar tod..<is as condi~:iíes topogr:,phlcas da pt-o
,·inch . . . 

o Sr- . PO)IPEU:-Uivü·jo nc V. !~:e e dcsclo 
ji lavrll o ll\QU protesto . 

<J. Sn. R.\·r rsi<o:u :- Ent~wlo 11' 'º •lcvc-su 
prolong:).r• ntó o Ci·~to, s~:u pt·cj ttdic"r :i Otttr:1 
pn.L·te. 

O Sn. A~v .. no Cl)!1:-.1u :- l't•is uàv un~tn 
o Cl'N CO llllUCttidv com :1 CO!!Stt'LIC•;ffo 1.b cs
trn<la <lc Caruociu1 :i S ,IJr:tl. cnjo rolldi1Mnto 
11:10 dJ p:irn 1i1ctrnlo dn~ dc$f> CZ:ts •lc custeio, 
'!ll:tndo a ~On:>. lll.'liS pop11k»!l, IU~iS ugricob 
d:i pl•ovin ,·it1 recl:\1tl :wa " cst1·a1b de ferro •.ln 
Arac:ily, é p1•eciso co1,1:ncttc1• cr1•0 ml\i.01· cot11 o 
prolong-:im!lnto pr(\joct.'ldo da ostr.i<l1l de lfatn
ritó p:ira o ic0 e Cr:110 : '. ( :1 1~~;-/ c.~. ) 

O 'l'l ' m:iis "'ª :11lrni1· ' · souho<' ·~ . ,; ycr <1uo 
se :>.cnnsclh1• n prolon :::unento <b nslrnd:i de 
ferr n 1]() Camo~5im "" ·d o Can1:tt•ú 11tú o Cr:tto. 
cm um pr<'jocto •lo dcs" n1-oh-iuw 11to de nossa~ 
\'U\S·~orreas. :tpl'(!SO ll l:t !Q ;>elo ehofo d:t dir~cto
ri:< das olir.ts p :1bEl'ttS. e qae ,·0111 j unto M ter
coiro :\ 111iex.o do rclal.orio no :uinisterio respc
cti\•o. 

O Si;.. P it1!:S!íJJ:::-:n: :- Leurbro "" nol.J1·0 1lcpr1-
1-~do quB os 3j4 do hor:t 1111c füc fur:i11i •.·onc .,]i 
do" c •:iio u · ~;ot .<\QS e h;t ÍJ\)r;i m:<:'Ga(la par.- a 
Ol'd ' lll do dt:t. 

O Srt . ALv .. rno C.Ll.lXHA :-V. Ex. sabe cuur 
<pan t.'l~ dillic•.1l1h dos lnLai p:.rn obter osta u1·
g·encb; p ç.o, poí•, <1ue m , d 'ixo couclufr, cout 
a prmncs>ad~ 'ºl' brO\'C, 

ltespctLo 11111it:> os crmh ~irncntos tlwo1·i·:o~ 
e n. i!lusLr't~fi() do i!íg-no ''''t;cnh.eiro 'lllC np ·o
acnton a.quelle t1·;1b:ilho. 111:•s. niio po~s" dci:t:1.r 
de dizer uue .. n desconhece ~; eondicç.)tH 
tnpog1·aphi .'as d1 provinci:i do Ceal'i, e t.:1.nt.n 
que lr;itundo da nstr:i..fa. de f~rro dacn.pi:n.l,f lh 
<lo r<tmal pa.ra C:i.110;1, qu;uvto o r:un~l é p:tr:t 
Bn.terité. 

Sonhorcs o prolong:l.mento das cst. ·a la• ~ • 
C:t. uuselm ~ Caru:u 'r a.1.é o Cmt.o ô r, •tts i t?in 
ori:sin:i.l . Cf•H:l .~t.é ag:i: a ni'io se c;>gitou de t:1L 
no1n no Ce.<1·:i ne ., oa1 Pc •u:imbuc:). 

Qunnto ao prolon!,":lmenl:• tia estr;1da. <le feuo 
de B;tturito para o u1esmo pont~ tlc:u,,ustr .. :ei 
que a idéa não é lfi\!D06 infol1;:. 
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O Sa. R1nsa·1::-;A·-:- ~: '! o co_n,·encerei d~! O Sn. ALv-.rno C.un:s-.l:-Para contrabafa.nça.r 
q11e a estrru:!:i ~e B:•Ltirite ~ a. 11n1ca s:üv:i.dora todas •JSW-s des\':tnt,.gons, quae sii:o as vanta
PM" n. pronnc1a. ge ns, que offcrece o prolonNamento da estrada 

O SR. A1.\'.\Ro C.rnr:sHA:- E eu cspei·o con- de fcn·o d' Baturité Mé foõ°'i 
\"Cllcel-o rfo contr:wio. O Sn. R.1T1sso:-1A dà uin aparte. 

Senhores, desde que s 11llelhantc assu•npt.o o s \ e 
despe:tou a a.ttenção das hotnens conhecedores R. 'LY.<ll.O .rn t:sH.i.:-~i o nobredepu-
do minha pro1•ineia. e r1u~ se interessa.m p •r tado percorreu_, como creio, ª zona EIUe vai 
se•l f.ttu '().reconh•1C ·u-~ . <(' l" o e •ri~y e o \">lllO desde Canoa a~e 40 leguas <ie distancia, havia 
do -hwuari!Je estn\."iltu Jestin 1.dos a u n1a estrada de ter notado que ª untca. povoação que abi 

o se encontr,, é a de Q:tixadà. 
de ferro que. ew linha reetn. os ligas~e ao porto 
do :\r.ieaty qu11 foi sGmr ·e o emporio eomw'ler- O Sa. RATISBoxA: - Fiel\ a 16 leguas de 
ci.l de toda a zon•\ int2r111edi:iri:\1 que é a Canõa-
unic:\ sahida mtural dos ?1·oductos d:i sul do O SR. PRF:S.lDF-NTE:- Peço aos nobres depu-
Cen!".i e de pa :·te das pru~·incias limitroi)be~. tados '{ ue deixem de d ,r t1.partes e perinittam 

Comparadn a distancia 1 1 u~ vai <l • For t:lltlz~ quo o ore.dor terinine o seu discurso. O orador 
ao Icó e do ArMnty ae mesmo ponto. e \'Ori- já ·xcedeu o tempo, que lhe foi concedido para 
fica quo a t• é de 50 •(0 superi ' I' .i 2r. o quo ~ tirg-eneir., e jâ entrou pelo da ordem do dia. 
quer dizer que n.s desp.,zae de con tru ç:io de ~!io posso, po1·tnnto, dei~iu· de chamal' para 
sc111elh:.nte e -- tmda de f ·r<'o, e poi·tanto a t:ir' !.~ isto a sua attenção. 
ti~ fretes hão de s"r nece,s:i.d"'mente 50 •(o su- . O S11.. Ai.~ A\\O CAMI~iu:- Sr. presittente, 
p··i'ioros :is da estrad:1 de ferro do :\.r;tcaty. a111~~ outr1l dia, por mo~vo do um:i. informação 

O S11.. Rntsno:>,~ ,_ A e.str"d" d-~ B:,turiv.í. p:>lilica, um Sr. dsputa<lo fallou atê :í..s 2 horas 
r.om :i. direcç!io CJUe<leve ter, ha de aproreita.r e l<\nto. 
a zone. <lo .Tag-u:tribe. O_ Sn. P RESU)ENTE : -. ? nobi·e depub.do 

O Sn.. ALv.rno C.ui1:>11.1.: - Hei d conven- p·:,d10 uu1 q_ua.rt.o de hora. e Ja o e:i:c:.:deu. 
c~r a V. E:i:. do <'Clnt·.1r:o. o SR. ALVARO c ... ~1!?\"HJ.: - E' a. primeira. 

v ·z que occ·.1po '' atteni;.Jo da caza • creio 
que isto é moti\·o para aliruma induJo-e~cia. ds. 

Est:l consi<l ·r.'.l.çil 1. qu sô por si sQri:• s11:!i
cio11t · 1)ara •'Ofü! ~'"nar o \H'<'llo·.1gamento d~ 
cstr~da d fc1·ro de B:i.t·1rité. é apen ·s um ar
gumer1to t!ú or d m sccund1'ria cntr·o os de qu 
m. · sir"'·a. 

S nr1uelles riu • sustenhm 11 utopi:\ do pm· 
l tlni;?"n.mcnt·.i d.'\ ~st1·:ilia de B&t11~ité p:w · o Icó 
tiressem. ··0;110 .,,1. p rc 0rri lo gr:inct·· p r te <I 1 

r.on • •tU • ellA cl ve Ili ·avess.-i.r. 1• rhrn que, n t 
1•xlonsão de qna,;i 40 1 g-11:is, ni'ío •e "º ontr:-. 
SCt)!iO a pr1VoA \~:1 1 t t\C Q i"I.adà; •JU"! " $$..'\ r s\Ro 
destinad:t :t Pre,1çiio <le l!';tdo não é propría p11r 
a i:11ltur;i • q_·1 tin:thrnnte s:tu ta11t11s os en1ua~11-
~.o~ fipposto~ pela u~tur 'la :\ t:i l p·olon~1.1n n\o, 
ll!lS mu!tiplic:id s t·111·e3si:.s dll.s rir>~ Choró, 
Sitià, Banaboiu. !{iacho do S>lnc-ue. Qui ~er.,. 
111obi1n o J:\)!"u:i.ribe. ']Un ou· s(! iér :i. de :1ban · 
don:i r sA111,,l:1ante ··01111 11ettimento po;• i-teI-
011uivel ou se lerh de dr.•pc:n•fo r sornmrts f11b 1-
losais.tre• e q•mtro ,-e7.es superiores ao Ctl~l.O da 
ostr uh d · fono do Ar,,cat;r. 

O SR. B.\RX<1 DE CA:-;1soÉ : - ~"º apoiado. 
o SR· ALY,ll\() c.,~rr:-;1!1:-Mas não é SÓ isto: 

:iiuda na hy(loti1')Se de sei· re:J.füavel. seme
lhante prolong:i. :iento. 

O SR. T[rn~uz Po~rnu:-E' uo:n q<testão te
chnica, que não podemos resolver ti p1•iori. 

O SR. At.v.1uo CAm:>;u: - ... ainrla assin:i. 
pfl,1'8 qunm conhece a t11pographia d:< mi 11llll pro
l'Íncia. para 'lueu1 conhe~~ a•1uelle$ rios, cu:os 
catsos desapparecem completaincnte d11rante 
o verã11 mas q11e no inverno"º· torn:1ru cauda
losgs e de um:i co'"rent.e tão larga q un.uto iro
petno~a, não ha1·er4 'uvida de q11e o prolon~
memo da es~r;.1.da de Ba u ,·i t ~. em g'l'«nde 11a rt ' , 
terâ. àc de:sapparl)cer com :.s primeiras en
churradas, com as primeiriui aguas do inverno. 

O S11.. R.nrsBo~.-\. dá um llp:\tte . 

p .rted·iV.Ex. - ~ 
O füL P11ES[O~NTE : - T·! n110 tido toda a 

indulgencia com o nobre de[>utado. 
O SR. ALHllO C,•msH.\ : - Prncurarei sa

ti&f1zer a V. E:;: . 
M s, dizi:i. <\n. o.;i. exten;;ão de 40 legu11.e não 

e:dste senão a poVol).Ção de Q1;ixadá.. 
O SR. THQll.1z !Oo~rPi:u : - E Ca.clioeira 

povo:>çii e>< muito importantes . ' 
O Sa. ALl'.\RO C.1msa.\: - N:io sei si no 

proion!i"am.~nto d.i. estrada de ferro de Baturitê 
se o.ttende a ,-ma d"' C!lchoeira. 

O SR. T. Po)JPEU :-Dev·' passar, ó o cami
nh.1 m.1is ~ecto. 

O SR. :\[.YARO C.unsHA: - Creio que não, 
sobl'etu(lo se tiver o percurso '111& lhe foi da.do 
no projecto t1.preaen~o nesta cain~ra.. e que a. 
faz p ·~s:1r por Quixerau1obim, isto ~. fazcudo 
úg-~ags, 

A verdade é que, dosde que os v~lles do Ja
suaribe e do Ca.ciry otferccem recursos e com
mercio bastantes pam uru;i. esti-"da de ferro, o 
que é fóra de duvlda, seu po1.to inicial deve ser 
a cid~do dJ Al'a.caty, que foi, á e hade ser, de
pois ~la ~apitai, a cidade mais co_mmercial da 
proviucia. Não pódG haver duais opiniões a este 
i-espeito. 

Ào contrario do prolonga.rnento da. estrad~ de 
Baturite. que não d>1.ria para a quarta parte de 
suas des[Jezits, nenhuma ~s~ação se abriria, ne
nh,1m tr;icho serh emtregue ao trafego publico 
na O$t :•:ia 1 do Aracaly , que desrle logo não 
Lives$& grande qu!lntidade de productos agric<>-
llls n expedir e mercadori;>S a re~eber. • 

Alem di~t~ a parte maB po\lulosa e a.gr1cola. 
da provinch- é n. zona ribeirinha. do rio Ja. 
g-uarib~. 
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O Sr:.. THo~uz Po:11PEU ; - Inco11tcst:weI
ment1~ ; é mns q ti estão d · estatish:a. 

O Sn. ALY.\RO CA~ll:>HA :-Tomando por ba;~ 
:i. cst:1ti tica qu ' s · fez em 1872, 1·crifica.-s' 
qu~ a p 1pubção dos munic ipios do Ar:.< aty, 
União. S. ·Bernardo, LímO'•iro, :Ylorada No
Ya, J::igmi.rib ~ <\lerim, p ~ l"'Íra, C :choeir:i, 
Ri11ch o, do S ngu·~ e lcó, quo • ssa estl':.'\d: d ~ 
Í 'rro t~m do atr:wcs:;ar, or~n po1· cento e t<1n
tas mil alm:>4. 

O Sn. Taolw: PollPEU :-Qua$i 200,000. 

O AL'' .1.no CA~ll:>HA :-Se accres entarmo• a. 
Í5to a população dos "'unicipios ine vllo do lcó 
ao Cra.to, tere111os m:.is de 250,00LI habitantes, 
o que quer dizer u13is de uni terço d:. população 
da provincia. 

Senhores, pnuc:is est ·acla.s de fer~o poderão, 
em um percurso de qu<>renta e poucas leguas. 
~restar ierviços a. tres provincia.s, Cearei, Rio 
(;raude do ~forte e Parabyba, e a tantos m11ni
cipios com população muito densa. 

O S.n. 't'HoMAZ PoMPEO : - Tão delllia corno 
a. mais denl!;). das provinc.ias do Brazil. 

O SR. ALV,uto C.unxH.1. : - No prJjecto que 
t~nho a honra de apre,entar â auguet" ca
mara, torna-se depP-nd·~ntl' da deliberaç.ão do 
governo e dos estudos posterior e. que s~ ftze
rew, o ponto t.irwinal d11 rofcridn estrada. que, 
p-Oderà ser Icó da. provincia J .1 Coará, ou Souza 
ou finaln1ente Cttjazeira.s. na proYincia da Pa
rahyba.. O mP.u fim o sóm·•nt() t.!ar ao go,··,rno 
a. mais ampla l ib ·irdad·, d ' a t t ·mtl ' r :i.s n"C''SSi
dad·~s da. ,·iaç.1'.opublica.. conforme acons·,Jhar~m 
os P.studoH qa~ s•i fizer.~•u. como t.~mbem pôr 
na.s mãos do m•·smo go,·erno. um ro.;io •t" liber· 
tar-se d·• <[Uaiquer ditficuld,1de , que ponentura 
lh·~ possam croar A8 com·eniencias do loc:ili
dados. 

l mpõe-se ainda neste projecto ã empreza, 
que se in·,uiubir da cnnstru ·çiio d:1 rof·,rida es
trada. a ohri::ação de fazer dei grandes nçude~· 
nos municípios que ell:t te m ele :itravessar, ou 
do contribui r cum a qmint.ia de 100:0J0$ par a 
ser Qisldbuida por esses municipios, e para o 
me<mo fim. 

E. sabido llllO a construcção de grandes re
presas na p :·ovincia do Cear.i é uma de suas 
m:lis urgentes neccs$idades : taes obra~ sel'âo 
não só um elemento de desonvolvimen to pai-a a 
agr icultura. da. pro~incia, curuu para a propr i:i. 
estrada d·~ ferro. 

Vou concluir , Sr. preside nte, inas não o fa
rei aem dirigir um solemne appello D. esta 
augu•t · camnra. 

Agora m ·•smo recel>o noticias do Ce'a.t•â, as 
miis ilesob.doras ! a província despovoa-se, 
seus filhos a a.ba.n<lonam, se o g:i.verno, se o 
cor 1io iegislatiYo não accudir com prornpt!l.S 
proddenciaa. O Cearà., que nu nca rega teou seu 
sangue, quando este lhe foi e~ig-ido em nome 
da integridade do imperio (apoiados); o e ·ar:i., 
que andou ee"npre na \·anguarda do pro~resso, 
que si associou sempre a tod<\11 ·•s g r nd s 
idóas. e as aspirações generoia~ do p•iz. es
pera que o g-01·ern '• que os poderes publicus 
t:i.rubem u:io o aba.ndoaarão e que,em noiua de~-
1a. integridade, dew. solidariedade • •• . 

· O Sa. PaE:sm.&NTE :-Ooset''º ao nobre de-. 
putado •.. 

O Sa. ALVA.no C.\~!INHA : - Vou terminar, 
Sr. presidente. 

O Sn. PRESmtnE :- :\fas V. E:t. jâ. e xcedeu 
o ternpo 'l"ª lhe foi concedido, jà entrou pelo 
da o .·dom d:i d i;" e o.tê j i e:i:ccdeu ~mbem o 
qu:irto ele hora. de 1oler11ncia. 

O Sn . ALYAl\O CA)UxHA. :-Terminando dizia. 
eu q~e o Cear:i, em nome dessa integridade, 
dessa solidaried:uie, qu1J são o penhor do nosso 
!'or\'ir, espera que o governo, que o corpo le
gislativo procurem deballar o pauperismo e a 
miseria que tem minado e am eaçam destruir o 
sen organismo, ji tã.o eagotado pela secca.. 

Semelhante e:s:e rnplo de p 1triotismo seri fe
cundo parll o p·iiz, eu o e pero. (M tâtô bem! 
Jf ui to b1mi ! O orador e com.primentado por 
m.ttit o1· Srs. deputados .) 
Vem~ mes:i. é lido e remeitido 8. commisl!i!o 

de fazenda o seguinte 

p ,•ojecto 

i882.- N. 13B 

2~ SE6S10 

A nssewblea gP.-r:1.I legislativa. resoh·e : 

Art . 1.º Fica ;>.utorizado o governo a con~ede1· 
~aranth de juros :i.t~ 7 •/0 , go\)re o capital de 
ô.000:000$. para conslr ucçào de uma estr;>.da 
<le fe:·ro, : ue, par ti ndc cb. cidade do Ar:i.caty, 
Yá terminar na d , lcó, Souza. ou C~jazeiras, 
aquo!la do Cea~á o estas da Parahjb..~ do Norte, 
conforme determinar o mesmo g-o,·erno, em 
1·isttL dos estud11s a que mandar pro ·eder. 

Art. 2. 0 A e mpreza qu'1 obtiver a concessão 
do rcsp ·ctivo privilegio obrig:\r ·se- h a :i. con · 
struir Hl ::-r:i.nd··6 aç,1des nos 111unici[lios da 
Uni:io, S. Bernardo, Limoeiro, :\1orad11 Nova, 
Jag-uaribe-merim. Cachoeir11, kó e freg-ucúa do 
Ri:.cho no :1-angue. ou a ~ontr iuuir com n 
qu intiu de 10:.>:0111)$. •1ue, para t 11;s cons1ruc· 
çi1es. ~or:i di"idida, polo g-o\'Orno, entre a<1ueilea 
mu uicipios. 

Rcvog;un-se a$ disposições om ,.·01Hrario. -
S. R..- S:1.b das sessões da cam.•r11 dos dct>U · 
tado ; , 31 de Maio de 1882.- Al~<wo úami11/ia 
T. ela Silva. 

Vem ií. mesa e e l ida a soguint': 

Requeiro que se marque dia e hora ao Sr . mi
nistro do ímperio p:i.ra responder a seguinte 
interpellação : 

10 Tem o governo conhecimento C!o a.ssalto 
da matri:;: da villa. do Dil'ino Espii'ito Santo do 
Mojú, provincia. do Parà, praticado neste2 · ol
timos dias pelo tenente coron °\ Diogo Hender
son, ~h fe l iberal nes~e dístricto ; bem co1no das 
fe ·tas civis pelo melimo instituidas na. dita 
matrir.~ 

2° Estava o referido tenente coronel no 
excr:i ·io do cargo policial, qua.ndo perpetrou 
ta.l attentado 1 



c!mara aos DepLlaOos - lm"esso em 29/0112015 15:21 . Página 9 Oe41 

Sessão em 5 de Junho de i882 289 

3.0 Quaes as providefüia.s tom~das pelo presi
dente da provincia, e quaes as que t<Jmou o 
governo geral, na defi ·iencia ou i nsutti :ieu ·h• 

· da<1uellas. 
Sal:i dos sessões, 5 de Junho de iSS~.-M-ac. 

DowelL. 

O Sn. i\fac·Do,nLL(pel<t 01·d~m):-Sr. pre
sidente, achando-se presente o Sr. 111inistro do 
imperio, me parece 'l,Ue na fórma do 1·eg-imento 
devia s()r consultado si quer responder j:i.. 

O Sn. Pn~I!>li$TE : - O nobre minist ro do 
imperio ouviu ler a. interpellação, e leria i·ei;
pondido logo si quizesse. 

O Sa. MAc- DowELt.:- S. Ex. nada disso a 
esse respeito, e s! alguma. cou~!l. d~cb1·ou, foL 
ahi na mesa particnbmuente a V. Ex. 

O SR. CA.NDIDO DE Or.1>·.1::11A : - Temos as
snmptos mais urgentes a tratar. 

O Sn. :\l.tc-Dow&1,L1. : - Este é ur~cnt~ e 
muito u1•gent(), e cu o provar ei :w nobre de
putado. 

O Sa .. 4sD!l.,\DE Fre>r;ElRA. ; - Nem rlle é o 
~inistro p:i.ra dizer si póde ou não respon<ler 
Jª· 

O Sn. CANDIDO DI!: ÜLIYJ!IM : - E' um ta
m.anduà. 

O SR. :\fac- Dowin,L:- Não 6 tamnndn3,liei de 

tP.lClgraphica de Coritiba as frouteiras do lm
~rio. :t> 

§ 2.• Fica o minisLr0 da agricultura autori
wdo a despender com o trafr.go das estradas de 
ferro de Raturité, a.te 76:700$, o de Sobral, até 
iO:OOO:í;; com as obras do novo a.bo.stecimento 
d'agu;,' à capital do Irur>erio, até \Jô0:000$. e 
conser-.-açãa e custeio do jardim do Campo da 
Acclamo.ção, ató 16:00íY.;OOO. 

O§ 2• do prvjecto passa a ser 3.0 - .-L J. de 
Soa::a C'at·•·al/10. - A.ntonfo de Siqiteira.-Ro
drigues Jimior. - Ror.lrigv,es Peixoto.- P. 
Sod'lê. 

O Sr. :;u:ai.-tinho CaDJ.}>OS (p;·e
sidente do coii~elho) : - Sr. presidente, dous 
no1>1·cs dcput:i.dos da oppoaiçii.o impugnaram a 
vrol'()ga,tiva do or~.amen to apres~ntada peh 
illuske commissão de or~.amento, a pedida do 
ministro da fa7.enda e J>i•esidente do conselho. 

Eu nlio me c>ccup:uei com a quesl.iio de ser 
apresentsd:i. a prorogativa µor proposta. do po
der c~ecufo·o ou por inicin.tiva de algllm . mem
bro da camara, desde que tenho dito que a 
p!'oposta foi íl.presentada a pedido elo go-
1·erno. 

prov11l-o ao nobre det1utado. 
O Sn .. Jo~E llhIUAS:iO recb.ma contra a 

teriçào que eotrrou de não lhe Ler s ido 
a palavra que havia pedido cm tempo. 

Os nobres deputados sabem perfeitamente 
que no pú z que é o 111cstre d& systewa ref!re
sellL'\tivo, a luglaterra, nesse p:iiz ll..S propostas 
!i:lO s.prosentad:is por memhros dr, g,,~l.!t'no pet'• 
Lencen tes a c~m:i.ra, m~s n:io são forn1almente 

pro- apresentadas ''nino propost:i s do pocler executivo, 
datfa segundo o. norl'lla. da noss:c. Constituição. 

O SR. ANJJR.\DE FtGUEm.t:- Poço a p:i.lavr. 
contr:i.. 

O Sa. P REStDE)."!E oo Co).-s~:tKO :- E' esta 
um1i quesUir> ri1.'solutan1onte sent import:onci:i., 
som nonhumn. $i.a-niticnção pol itica.desdc q l'te se 

Entrando em vnl çtio o orçamento de es lran- s:iib:1 que 0 pro,iccto que foi ~prese:itado pelu. 
i:;ciros é :11>prornda a pl'op<:>s'a do t;uyerno CIJlll illustre commíss:'lo ele orçamento foi :tprcs~n
as seguint s elllendas Ja co1u111is.ncJ: t:ulo por potli~o e d r~ nccbrào com o minist_orio. 

§ 1, • E rn V<l7. rln 1!i5: tG5'i: - cliga-se - Ain<b o proj~Ln n~lari" na~ mosmn~ r.ond1ções 

OR.OEM DO DlA 

VOTAÇÃO DO OllÇA}t J::;To DE E STR.\XGE!llOS 

14t': 1iS$:)()0 aprusentado por um simples membro d" m;iioria 
§ :2 .• E111 voz de 520:8i'1~ - rl iga-se - dr. ca.nmr:i dos Srs . de'(\ntados. :Seguirmos a 

541 :Si5$UOO. formnb dn nosSà C.:oustitniçno oti seguirmos 
§ 3.• Em 1·ez <lc 10:GGll$D6G -diga·s~ - u1u er;tvlr) ,1uo p:1recc r1 maia elq>odito, mais fn-

!J :fiGô'i6liG. dl o q\ie tem sitio emrirog:vlo constantemente 
§ 4 .• Em y(!z do 45,000~ - diga~s<l - no nosso parl:uncnto. n1ía póde 1~ltera~ n_ nat.u-

35:00\1$000. reza d.i. medidil., q11er cm rel:i~?io ao m1msterio, 
§ 5.• Gm v~z do 40:000$-dig-a-se - querem rrfa~•1o:ic:uuar;•dos Srs. depubdos_. 

35: 01.JOSOOO. Sr. presidente. ambos o:i morubros d& opposi-
§ 6.-. E m ve7. de 15:000$ - di~\-se - çiío occup:m~.m-ae com ~s contr~dicções do 1m· 

i0:000$000. sidente do conselbo. E' ,-erdn.de que, coroo era 
· § 7.• SLtpprima- so. de. preve;, o q11e é d:t me~ma f~miJis. politic:1 

§ 8. • Passa a ser 7° ( como na proposta ) foi o que me carregou mais a m:.o. As guerras 
H7:000$000. civis as · ~uerras de familia são sempre as de. 

· d · d ro·,is'ooio~. os mais encarnie,td,\s ;_ feliz. 1nente O projecto assim emenda o e approva o p:i.ra ~ r 

3 d. neste ~SQ não são odios, porém ammos:dades. 
p~!- ~ .> lSCllSsâO. O motivo é j :ist i1i.cs.d.-i. 

Continuação da 2" discussão do proj ~cto d:i. Du:is.pessoas do me:mio p<'r_tido "cbam-se 
p rorog;, liva. do orça.manto. repentinamente em di \'6rgenc1a ; ~d"' uma 

São lid:ts :e :l.poia.dll.s as seguintes emende.s o~t:i no seu direito justificando-se ~os olhos do 
da commissão e entrmn cm di<eussão. publico e procuro.?do .f:uer crer qlle n razão 

Acr~scente-se ao§ 10 do art. i •: "ª \'ig-ora· .esti d" suà -pnrte. Fm o que_f~z o n?bre depu
rão os c~eolitos concc-didos polo decreto n. 3064, t..~df'I por :\!inas. meu co-rellg19nano, n~. s~u 
de 29 de Abril do c'orrente a nui). p~ ·a " con- disc~rso ; e o ~onrado depntado pefa ?ro~rncia. 
sttucção das estr:vl:is de ferro -ie Panlll Aff~nso do ~LO <!e .lan_~mo, C?m a _sua consum.nada ~I.
e Sobra1, e paro. 0 p~longament.o da lmh:i. 1 penencia, nao pod1:1. deuar de querer tu-ar 

v. 1.-37 
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todo 0 partido transit<)l'io e epkomero que disto contt·adictorio, do não poder ser disto incre
tirou. Eu comp;•ehendo que 3S divisões do : p:l.tlo, e o nob1·0 deput.1.do que podin. sor meu 
partido liherul deye111 preoccup:i.r e impressio- 1 mest1•e em muit'1.S cous:i.s, ma~ que &e diz meu 
n:i.r muito o partido conson·ado!': ê o rno.ior 1 discípulo, ha ele permittir 'Iue lhe diga qual !! 
m•tl que elle vê na actualidade. Assim, vê na . o seg-redo de não ser contr:i.dictorio. O segredo 
co.mara UJl1:J. ºl'.Posiç~o liberal .de._ poucos é est~ : _é não ter opiniões de occasião, é ter 
ruerubros, mo divergllldo cm opmioes, mas c~uv1cçao·pelo csLudodas cousas. 
divergindo por um motivo que na. minha. opi- Sr. preside!lte, niio faço muito oa.bedll.l do 
nião é motivo cJpilal cm questões rninister!aes. meu, saber, t:i.lvez que não passe mesmo de um 
Os nobt·es depuhuios niLo divergem d? minis- 1 cassang&, como foi dito no senado, talvez não 
teria em opiniões ; divergem, porem, por 1 passe de cascas de cebolas ; póde tudo ser ex
falta. de confiança pessoal no presidente do 11 acto, mas o que ó verdade é que o segredo pa.ra. 
conselho. Eu a.cho-fües innita r:12:fo ; a m:iior não ca.hll- em cont1·adicção,entre o•üras cousas, 
parte das veies tem sido por este motivo que està em não ter opinião de occasião. 
eu tenho negado o ineu apoio e o meu voto :1 Ha nas nossas rm\ticas de governo represen
ministe1·ios que se ·dizb.m liberaes. E' uma ta.tiva doutl'in:i.s, quer seja.-se ministedal, quer 
raz&o poderosissiin.a em política. opposicionista.(.4.poiados.) H:i. meios de opposi-

Tem sido um dos rnaio:·es erros dos partidos ção e de go:verno o expedientes de g11erra e 
politicos de Brazil julgll.!'cm-se obrigados a tactic:i. 11ãrl:unent:lr. Os pa.rla.monta~s mais 
apoiar homens no goveL'M só porque es>es novos ou que têm menos paixão pela vida pa.r
homens se dizem pei·tencentes a es~c partido. lamentu.r ou que na melhor escol;:i, na:o têm 

o SR. EsciuGNoLLE T..1.u:uY :-Ouça, Sr. t~do ta°:to tompo de oppos~cão, que não tem 
zama, stdo ?bngaclo~ a. uma oppos1ç~e tã~ longa e a 

. . mast1g:l.1' mu1Lo tempo o offic10 (nso), certos 
o.sn. z ... 11u :-Eatou ouvrndo · Ha. de chegar parlameJltares desses elevam os recursos e meios 

a mmha vez lambem. â.e opposiçito ou de govemo á. c.·üegoria de 
OS!\. PRESIDE'.'TF. no CoxsELao:-A confianç.a p~incipios. Outros, como eu, que tem ttdo mais 

pessoal é a base da confit1.nça politica ; eu reco- tempo de reflectir e ver os erros de outros, os 
nheço cnrrada.s de razão aos nobrês <1eputado~ : qu · ten1-se conse1•va<lo rnais tempo na opposi
o presidente do conselho não lbea inspi=a con· ção, não voluntp.rfamente, mas pela adve:sidad·~ 
iianÇll. ; estão no seu direito ruo~·ondo-lhe toda constante de seu partido, atti no governo esse11 
a qualidade de guerra. Eu poderia aptmas quei- têm tido a ca.utela. de ter opinião s~gm·a, solida, 
xa.r-me de que se torturasse o meu pemnmênto,' e fü\ue corto o noli~c deputado que por ter uma 
de que se torturassem :i.s minh~s opinilfos, de opinião formad:i. não se perde o. li\Jerda.dtl e 
que se destacassem trechos de discnrs:1s o. se meios do opposição. 
mutilasse mesmo até à e:.:ago1·ação o meu p1·0-
gramma ; poderia q11ei:rnr-me disto, lll~ uem 
disto me qnei:.:o. Tudo é recurso nos parla
mento5, n:i. falt:i. do mell10L'. Uns elevam :i.tli 

O Sn.. ir.N .~cro M.~RT!Ns:-As minhas opiniõoa 
não são utenos soh(las e seguras do <'J.U<) as de 
V. E:s:. 

o expediente á categoria àe principias; assim, O SR. PmmL>ENTE no Cox~l!LHO :-As mi
clles >êm toda a gente sempr~ em contrndic(:io. nhns s:to maia velhas, a.~ de V. Ex. mais novas; 
Outr.)s, mais :i.oautelados, mais exporieut.cs, qu:mdô as de V. Ex. th·erenl a mesma idade e11 
vãn ã raiz d&~ coUJ!:lJI e não enoontram mais verei e outros dirão. illa.s nesse mesmo dia
essas cont.1·~dicções que certos espiritos en- curso, de que o honrado deputado fallo11 com 
contram em tudo e em todos M.bsolutameuto . .As- t:i.nto amor e ternura e foi liuscar llS provas de 
sim, o meu honrado amigo, depnt:i.dopor Minas minh:i. coutrndicçüo, eu só poss~ encontrar pro
Gera.e·s,a.cha-1M contro.dictorio; ruas a i~to eu j:i. v:i.s da minha cohcrcncfa. 
estou acostumado: estou me eonvertendo em um Eu não !IOLI ca1Ja% de d:u• lições :io nobre dc-
compendio de contraàicçlíes. putado; mas, como me chamou de mestre, eu 

Fali:imente faço o meu exame de conscicncia qutlro 1nostrftr-lhe o que constitue a vard.i.
e não brigo com 0 meu tra-vesseiro ; vejo que :i deira doutúna e ;;quillo r1ue deve ter á conta 
contradicção esm nes que me accusam. de filagr:mas. 

O honrado deputa.do por Minas accmiou-me O nobre deputado disse f1!Ue eu declarora. que 
de contrP.dictorio porque em. i879 neguei a p:o- não pedia, que l~iü> queria. prorogr.tiv:1. de orça.
roga.tiva. de orçamento. e bqje peço proroga.tivn. mento. Eu aceito como meu pensamento na 
de orçamento. O noim1 depuiado ainda achou materia antes o aparte que ouvi d~ um nobre 
contro.dicção n:> dcclarn-çiio <J..Ue me attribuiu de deputado pelo Rfo de Janeiro, do que a asee
que eu nlio pediria. pro roga tiva de orÇamento. veração <lo meu 1llustre comprovinciftno. Aceito 

Declaro :í. camara que por dous motivos nã-0 como minha opinião um :l.parte do nohre de
costumo ler os meu1; discursos, velhos ou novos: pulado o Sr. F. Belis3orio, que disse- nao 
O primeiro motivo é por.~ue, não os corrigip.do deseja pedir. Não hil duvida : este como 
com mu~to ~uidado, 0 meu ~mor proprío não adverso.do traduziu melhor meu pensamento. 
aaha sat1Sfeito dessas cxc:wa~ue~ ; p:i.ssam por O nobre deput11do por Minas aceusou-me 
1.an\as mãos os no~ws discursos que não ücamos lendo um discurso men. Como já disse, não re
contente• veHdo lls vezes a transformação que o leio os meus discursos do tempo da opposição, 
nosso tl";1.bo.lho soffre. O segonn<lo 111otim é :t pre- nem mesmo dos ann:i.es; mas este, o nobré de
sumpção, se.ia-mo p~rmit.ti<l:i. ri phrase. A :.ceu-

1 

putada di~se em tom tão :i.ffirmativo o que me 
aaçlto é gran: e eu preci110 dosvia.1.-a; t~nho pro- a.Ltribniu, quo eu nito li, mas mandei ler, e, si 
sumpçii'o e mosmo sagurn. convicção de 1uio ser algum~ vez já tive sirndadas do meu tempo de 
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oppoeiç.ão, foi quando ou'l"i a leitura dessa di.s- 1 ao nobre deputado : é uma bonüa :fila
curso. (Eiso.) Teria muito pr2'zer en1 pod<'lr 1 grana ; é, da parte da Ot>posição irupotent.e 
fazer iguacs quando estiver outra. vez em oppo- 1 p:i.r:i. derrubai• uin g:i.binete, uma atfeétaç:io do 
ai ção. Niw tenho uma p11la1·r3 de que re- · generosidade e de prudencia, que não é real ; 
tratar-me. [Iorque esse nünistcrio, a. que uma opposição, 

O Sa. DuQu:&-E$'mAD.t T.Elxi;:n~.~ ~ - E' o de qu~ não t3m m:i.ioria pnra o .de1·rnbar, concode 
f8791 mNos de governo, não precisa do voto dessa. 

Ol)posiç:'io ; e, si eEs:i. opposiçilo tivesse votos 
p~ra derrubar o ministerio, fique o nobre dP.
pub.•.do certo.da q1ie não o pouparia (a.poi<u.los); 
<lena ctunpr•r o seu deyar ou não· seria dign:i. 
<la missão que lhe de1·am os seus eleitores. 
(Apoiados; mt1ito be1lL) 

O Sn.. PnEstD~NTll Po CoNS!!LHO : - Não soi 
de quando é. Talvez queir:.fazer ~lguma exca
va~.ão, e entiio ci bom ter o tr~balho. (Hilari
dade.) 

O que o n<>bre depalauo deyia aclw.l· uo· meu 
discurso não é novidade. Eu fozi:i. opposí~ito. 
Tambem não é novidade 'tue tinh.a o govet·no 
80 ou 90 votos nesta camara. 

O Sn.. Sooz,\ C.mvALHO: - "Mais da quo 
V. Ex. 

O Sa. PrtESIDl!INTE no CoNSlil~tro : -· Sern 
duvida, e eu, chefe da opposição, dizia _que 
votava tutlo por coa.ta. de seu dono. Não 
fa2ia. gr.ande esfor~-0 contra o minísterio, e 
o ministerio não tin1ia outra. opposiçfiQ nesta. 
casa, esta é a verdado ; m:i.s, conderonaào pelo 
governo, eu queria o apoio da. opinião publica, 
com a qual supponho qu<'l acha:va-me. 

O SR. DuQUE-ESrn.tD.t TE~IM : - Acha-
va-se. 

O S1t. '.Mon.EIR..1. DE B.tn.Roa: - Não o.poiado. 

0 Sn. •. PRESIDENTE DO CON5.llLHD : - 0 mi
nisterio tinha 80 ou 90 voto~, e, disse eu, si 
ficou sem orço.menta, foi por sua c1ilpa. 
(Apartes.) 

Posso ter tLdo ou. não ra.zii.o, niio me i:ncumbo 
mais de exn minar ; não e1::amino senão ;i. parte 
da :i.ccusação que a nol>re deputado ~rou..:e ~o 
debate. Não quero s:i.ber por que motwo o m;
nisterio ficou sem orçamento. DLz1a eu,0 minís
terío tinha. 80 ou 90 votos, a pi·orogiit iva. passa; 
pormnto vota contra, e.o ?ncnos po.ra a.d Vertir 
o miniB ta rio para que não esq uecease q uo ara 
mortal. 

O Srt. IG!olACio MAR TI!'S dâ. nm aparto. 

O S1t. PRES!DE:-ITE DO C-0::--$,t:Llla :- Ouça-me 
o nobt•e d-0putado por u1u 1no01ento; dsto qna 
i10 diz meu disciplúo, fa<;.<J grando eiupettho n" 
correc~ão de suas doutrinas. (Riso.) Nãa quero 
que me impute senão podras da prim.eira 
agua ; esm1pulis@ muito nestlls couaa.s. 

Dizia eu, o minister·io tem maioria, não pre
cisa de meu voto, votoNntra. (i~al'te>.) 

Isto são filngl'an:is, n:To csl.:i n~ nnt.u~-Ot-~ e 
no mecanismo da nossa fórm>i d e g·overnv. 
(Apa1·tes . ) 

Não entremos nessns qUGst<íes pas~oacs, fal
hrn em geral, qu:i.nto à dont:·in:\ go\·ern:i.
ment:i.l o modor:ida,com pauc:i rel10~uo ou pouca 
sinceridade inculcada, de ~i•e os meios de [/O· 
ver•io d-se obr-iflado a ·vo1or· Isto é um:• fi
l:i.grana, é uma "illusfüJ. 

O SR. AI,'.\lEtD.t NoGUErn..l :- O leadr:r d:t 
w.i.ioria con fümou tau1l.leiu essa lheQ1"IB. 

O SR. PRi>>:llDEXTE DO CoNSJ\LHO ' -E' ver
doJ.de ; eu ouvi, tem rnzão V. Ex. E· uma 
doutl'in:1 muito geral, ll'l•l6. sem funclamento 
nenhum, :>.b$ol11tame!lte nenhum. Digo eu 

Jã vê o nobro deputa<\o a <iue se r&duúu a 
!)linha contra.dicç,10 ; rcd1tdu-se a que eu com
prehendia COll\ urn pouco mais de reflexão, 
:>.profundava mais o estudo do mecanismo dn 
opposição parlamentar que se devia fazer. O 
governo não precis:n·ia do mi:iu ;·oto ; ~inha. os 
seus votos. Si precisasse do meu voto pars. vi
ver, a rninh., obrigo.ção era fazer outro governo 
dispondo da mo.iorfa. E não ensino ao nobre 
deputado, não ei;tá no meu interesse ensina.r
lhe agora o que e que S. E:!>. deve fazer para. 
me derrubar e arranjar que se viva. sem proro
gativa. 

O S11.. foN..i.cro Mun~s da um aparte. 

O Sa. Pn.E:srDENTE DO Co:l'SELHO: - Sem du
vida ; seria ·. exigh· demasiadamente de mim 
que eu ensinasse as armas de qu!l me devia 
fazer arNmesso ; nlio, nâ-0 posso füzel-o. 

Assiro, Sr. presidente, as contradicções que 
o meu honrado compl'ovínchno ímput.ou-me 
não ei.:istem senão na sua imngina.ção. O que 
S. Ex. fez foi, contr(I. a minha vontade, obri
gar-me a rever um d[scurso, do qual niio tenho 
nada que arr.ipender-me, nem agora pedindo 
a prol'Ogo.tiva do orçamento. E a.qui me calrn 
responder tamllem ao honrado deputado pelo 
Rio de Janeiro. 

Ues~ja S. Ei;:. s~ber si. isto é uma medida de 
confia.nça.. 

O S1t. PER:&tlt.t D.\ S u.v A :-Si eleva :i. ques
.tilo a medida de confia.nça. 

O Sn,. PmMi>ENl'l!: oo Co~SEL1J1>:- Declaro o. 
V. F.i;:. (jUO para. nüm isto não e a.bsolul.amen10 
medLda de ~onffanç~. é antes de de:iconfiança 
e restricç><o de arbitrio . 

O Sn.. PEUJ'!IlU D.~ SrLYA: - Não para mim. 

o SR. PRESIDENTE DO CoN~ELBe: - Ouça-m6 
V. E:!:. Isto 6 uma medida de governo, de que 
oe uobt·es doputados, como eu·; hão de precisar. 
nl<).ll e.; tão no seu clireioo neg;1DdO-a ao governo, 
e na sua obrigação si têm YOtos pnra isso. 
Decbro que a dictadura., que muito n:pplaudia.m 
e aprocüwam os ministros <lo p;i.rtido do nobre 
deputado .•. 

O Su. Pllr.E1RA n,\ SrLYA:-N'lo apoiado. 

O Sn. PrrEsrnENTE DO CoNSEr.!Io : - ... tanto 
qu~ procm·.-1.ra.m ocmpre.viver nella ... 

O Sn. PEnEnu l>A Srr,vA:-TAnto nÜ() ó ássim 
q tLe p edü-::.m prorogativa~, e eu Ih 'as dava; por 
isso nilo püs~I"> recusl\r hOJe. 

O SLt. Pnt:SJDENT.E w C:ii-;s.ELliO; - • • • essa 
diél:tdnt'<L ett rl.t•cb.ro ao nobre depntado q1Le nã:o 
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- · ·os uni 1·n<tnntc ~1· a cnmarn me ! O Sn. CIÍARTl~Ho CA~Pos (presidente do co;i-me nca rn n:i.s m : 0 ~ b ? l" · · l 
Ncu<ni· a medioa que pe~•o. (Mui:o óem.) scl!10);- ~ucm ~a .ª · ~ ~u1to P?Ss1ve. 
Quem !ú de sanccion!ll-!1 não hei de ser eu. :->r •. prcsulontc, 8i eu na9 precisasse d_a pro-

Decl!lro mais ao nobrn dept1tado: a.inda. n:Io rO/r:>·t"''\ do º!'Ç!l.iuen~o, s1 .º tempo n.ao .nos 
o"dcnei lll.!l:\ de ·P"~ª sam Lei• lei que ::i. au- f:ala$•C. eu nao" Lena pedido. f'.ortan.to. e do 
t~i•ize. {Jf iúto bem .. ) tneu dever, eamo _gornrno, ser muito sobr10 _de 

. p:•l:wra.s nest;• discussão. Sob ·a-me respeito 
o s'.l. AxDRADE FrGUEl~A:-\•. E~. rn:i.ndn'.1 peloa nobrrs deputados, i11as falt:i-me tempo. 

9a1· '\lu~n de ~u-.to a p~es1dentcs sem ter pnr:i. Eis u1u favo1· ,1ue eu peço á. opposi<:;<lo : a 
isso credno: discusB5o dos orç:uncntos prnsegue com toda a 

O SB.. PRE>IDE:STE no Co~sr.:Lao : - Con- lib()t.l<\tlc: a opposiç1io vote p. fiwor 01i vote 
fessei-o ao pc<rl!lmenLo. e e1·a uma ninhal'ia coutr:L, mas n,·,a procraatin ~ (sei me>mo qne 
para ser\·iço indeclin:i.vel. O_s presidentes isto n.ilo eslU. nos halJitos e ~o g-o~to d:i actual 
têm ajuda àe custe por lei; fal~1.1·:i.-1ue o,,pos~ção con~e:Y:.<l_ora) a d1scn~sao desta_ p~o
auto!'iza~.ão para pagar-lhes; o~. cred1los cs- rogal1n .. :\. ~1scu>sao dos orça_iu:nbs continua; 
t~vam pedidos ao padamen.to. b: uma d_essns o .maior ser1·1ço qu.e ~ oppostçuo conservadora 
medidas forçadas , e o mesmo que se da em pode j)t'e ;t:ir no patz e e~se e~mme. . 
certas despezas extraordinarias. . _E <ledaro :i c:i.m~r-' que n 'o me lemo _das t~-

Sr. presidente si o parl:uuento não e~llYesso tn:;as contra. a nnnha firmeza e cons1stencrn. 
reunido por qualquer motivo e me i":i.ltasse a au- p11l!tic:1. ; rio-me dell:i.s, pro1·oco e desafio aos 
torização legal p:ll·a d:ir ~n~a.~{)nto a tod~s ?S aacusndore.s. (.4poiarlos.) . . 
set1·iços publicas, eu sena llld1gno da ~.1ssao Não hana de ser no ultimo qu:irtel d'.' vida. 
que occupo si nãci tomasse a i-esponsab1hd~de que ea desse_ este ~spectacul? ao meu p:nz, que 
\apofodM)... te~ ])l'Csenei:ido. ~m m~teria de espoctac~los 

o SR . ..\)C"nRADx FtGUJmu: -Todos dizem a tn~tes, l:llllos t!llC e preciso que os seus amigos 
lhe peu1>orn no\·a~ e'emplos de bl ordem. 1ue.sm:L cousa. 

O Su.. PRESlDE:STE no Co:ssELHo : - ••. mns 
com o parlamento reunido, autorizar a co
br~nç~. at·recad:tção de impostos. e. o p:i.g::i.
mcnto rle s~r1·iços publicos sem lei, eu não 
sert~ ministro u11i insta.nte, não ,1ssignaria 
o decreto que o autorizasse, como out!'Os tem 
assignado decreto;; autorizando 01·~.ao1ent.:is. 
(Apoiados e n<Io apoiados.) 

O S!l. A:sDRADE FrGUE!!lA :-Não conhecemos 
isto ; não h:• semelh;i.nte facto. 

O Stt. PnEsrnE:srE no Co~sELHO: - Em tae" 
couàiçuas e1i nüo viveria no governo um só 
momento. 111u só inst:u1te. 

E declaro a V. El'.., o senado, que eu entendo 
que não faz polilica, o sena.do (JUe n~ sa:i. gr.Ln
de maiorio. é contrai·io a~tualme!lte ao parti•lo 
liberal (eu 1'espeito o que o nobre deputado pelo 
Rio de Janeiro disse), o senado, que eu entend.1 
que não faz politica, eu teria muito gosto de 
vel-o ir com as suas pretenções olygarchiccts 
excessiv:i.s. ~i o visse negar meios de governo, 
porque lhe entregaria o gove:.-no no mesmo 
instante, para que elle vivesse sem lei. 
(.!}Joia.dos.) 

O nobre depntarlo p~b p1·oyin·i:i. do Rio de 
.fane iro, que fallou em fraqneza do ministerio. 
em tolerancia e ·condesc~ndencia, vive com
•úig-o no p:l.rlamento b muit"s dezenas rle 
ann.os; S. E:t. sabe qu~l ,; :i. t(•lei-anci:i e fa\•or 
<JUO tenho IJodido aos meus :\d\"crsai·ios. 

O Sa. P1mE11u DA Sn.vA:- i\em nós o con
cecleriamos; eu não disse iss'1. 

O Sa. PaEc;m 1~:-.TE bO Coxq:LHo:- Isto eu 
i•espondo ao noure depul:cdo pelo Rio d() .h-
11 ryiro; :J.O meu comproYinciauo não respon<lr> 
~ousa nenburna.; a no:»;a provinci:t que nos 
Julgt1e. 

O SR. l&Kwio llLmrr~s:- Não tenho medo 
~asse jul~men.to ; a V. Ex. é q ne ella não pôde 
JUigar mau. 

NM rec~ie o nob:o depUc:!.d) que eu poss"' 
dar este espoctaculo ; o que tenho a. ganhar! . 

:\. minha :i.mbiç:Io està e sempre esteve mais 
do '1ue satisfeita.. 

O meu honrado amigo. deputado pelo 2° di
stricto dn. provincia. de 'linas (~eraes, que tão 
g-1·andes e rclovantes s~rdços tem prestado ~o 
ministc1·io e "° p:-.iz na p1·esen te sessão (apoia
({O•).'• 

O Sa. C.\:SD1DO n:i: OLivEmA ;-Isto é bon
dade de \'. E:i:. 

O Sn. PREsJDE:STE no CoNSELHO :-••. e não 
ê o 111enor mostrar aos mineiros a extensão e 
vt1Sti~:\o do sot1 t:i.lento e do seu prestimo par
lamont&r ( apoiatlos) ; o meu nobre amigo 
respondeu tis acC:usações feitas pelo honrado 
deput:tdo por :'\finas Geraes. E eu estou, por
tanto, dispr~nsado desta. tarefu; direi a.pen.:i.a 
alg-umns pnl:wras pll.ra justificar-me da demora 
dos orç:rn1entos na camara. 

Quando. Sr. presidente, aceitei a missão de 
or"'aniza1· o rninisterio, eu conhecia o meu 
p a.iz. conhecia os nossos habitas, conhecia os 
n~ssos partidos. Conheço a preten\.ão que o 
partido conset•vador lave e tem de que elle é o 
unico capaz de governar, e conheço toda a. 
extensão do seu amor proprio e do seu or
o-ulho. 
" Em uma camara, porem, dividida ao meio só 
um lo11co, só um poli:ico muito ll.Ornto ou es'
t1ilto poderia "Bperar que os tl"abalhos pada
menta.res marchassem rapidamente. 

Eu so.bia pel"feílamente que nós, oppos1ção e 
i:;o,•erno. nos hn.viarnos de arrast,,r neste re
~into. A opposição não póde vencer porque 
fa.ltarn-lhe votos. poucos é verd;\de, e o govel":io 
não püdo marchar muito depressa, nem multo 
desembaraçadamenle, porque tem muitos votos 
contra. si. 

Os trabalhos rb. ca.m~ra. resentem-se da s113 

organiu.ção e constituição actual. A. ca.ina.ra 
não podie. marchar por outra fórrna. A mim 
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coub~me a sot·te de ser o primeiro :i. ensaiar 
um;i. vida pa.rlament:i.r nova, porque nós esta.mos 
condemnados a governar com urui> maioria. in
significante , · como govei-num·se os belgas e 
alguns outros povos, ali.ás menos adíantadoa do 
que o Bra.zil na. pra.tica parlamentar do go
verno. 

Ainda, no presente anno, por doença de um 
ministro, membro da camara dos deputados, 
deixau de haver sessão alli, p!>l'a o ministe•io 
não $et derrotil.do. E isto com muho patl'iotis·no 
e acerto, porque o partido contrario não podia 
organizar· governo. E a Belg-ica., apazo.r de te~ 
por gara.ntiP. de sua existencb. a Europa in
teira, mlo póde viver sem governo. 

Começando, portanto, o ensaio de governar 
com tnaio~ia pequena na camara dos deputB.
dos, nio tenho senão o melhor desejo e v onta
de de ver os nosso1 adversarias políticos repe
tirem este ensaio. (Riso.) 

eia nem lacto ; mas o Sr. Feijó ainda. renun
ciou voluntariamente. O Sr. Marquez de 
Olinda, 1fünte da opposição da ~amara doa de· 
p11tados e do senado, que t11do era, menos 
coru;titucional e p:>.rLimentar. !sto é, capaz de 
dar governo parlamentar no rigor da. palavra, 
suste11tou, emquanto restava a legislatura an
Lig-a, a masma luta violentíssima em sua. re
gencia. 

A reg~ncia do Sr. Olinda. ter,ninon "\"ÍOlen~ 
tamente como a do Sr; F11ijó, coro a. ditf0ren~ 

·de que este retirou-se volunta.riame~te e des
animado de obter as medidas de governo e 
aquelle retiroti·se diante das assuadas e ~o
tins da população, cançado de um governo ce
gamente partida.rio. 

O Sa. ANoRJ.llE FlGUEIR.1. :- Diante de uma 
revolução 1\Ulica. 

O SR. P.a.s:smENr.E l>o CoNSEt.Ho:- Mas do 
meio da rua. 

O Sa. ANDRAD.& FIGUEIRA :-Prep;i.rada em 
S • Christovão. 

Elles, <1ue inventaram as camaras unanimes. 
que inYentnraro. o sublime processo eleito!"al 
por intervan~ii.o &. polida, eu os desiejo ver ho
jo marcharem no governo como antigamente, 
em que se ouvia a.penas a voz de um ou outro O Sa. P11,ESIDENTE B'l CoNSELHo :- Em S. 
adveri>ario ou as advertencias de um ou outro Christovão e nobre deputado oem aaoe que nã1> 
amigo, o que t1J.nto 06 irritava. (Apartes.) podia ser pr~parada. Uma. criança de 14 annos 

preparar 11ma revolução ! 
Quando digo-um ensaio novo,não me refiro a 

um proceaso parlamentar nunca visto n.o Bra- O SR. ANDRADE FIGUEIRA'- Tinha sell..S di-
zil, digo-novo-sómente porque ae tinb.a per- rectores. 
dido a memoria. de antigos ensaios, de que nossa O SR. Pll.ESIDENTE no CoNSELao:- Parece 
historio. registrou outr'ora exemplos. que outros a prepar1<.r,.m, mas não podia ser 

Nós nunca. tivemos camazas unn.nimes antes prep,.rada em S. <'hriatovito. Com 14 l\nnos 
d~ 1843. • não se póde ter b:i.bilide.da nem desejo pau 

O SR. P11REIJ:tA. DA SILVA : -Em i840 foi preparar ravol11ções. 
quasi unanime. O Sa. ANDRADE FrGUEnu:- Menos para go-

vernar o lmperio. · 
O SR. Pll.ESIDENTE Do Co:s:s:eLRo :-Não foi 

unanime, e as circumstanci!IB aliàs eram exce- O Sa. PRESHIENTE no CGNSELtto:-Isto e uma. 
pcionaes. cousa sobre que não me compete ter opiniãoi.. 

· O que direi ao nobre dep11tado é que ta.mbem 
O Sa. RATISBONA: - Apoiado; houve uma niio fui maiorista. (.4.partes.) 

if&.nde patrulh:i. conservadora. Sr. presidente, occuparam-se os nobres de-
0 SR. PRESIDENTE oo CriNSELHO:- Os exem- putados conserva.dores da grande divisão que 

plos qua 11os :ficaram das nossas primeiras cnxergo.m no partida libero.!. 
legi.Blituras, em que se estabelecerll.m lu- Eu vejo alguma mà vontade de alguns se
tiis francas entre os dous partidos, não sã? nadares contra o presidente do conselho ; não 
e:s:~mploa que nos animem, n.i:o ob~tante o ponho em duvida que ellea têm ra~ão, mas essa. 
brilho dos grandes talentos e sublime eloquen- má vo:ntaJe de alguns contra o presidente do 
eia. que 011 distinguiu; desde i826 l:Lté 1831 pro- co1selho não quer dizer que o p:>rtido lioeral 
cedoll-se cora toda a woieragão e sa~eàoria e eseeja dividido. (Apartes.) · 
firmeza patriotica. neste reciiito. Durante os O nobre deputa.do não viu ha. poucos dias na11 

pritlleiros :i.iinos da minoridade se procedeu folhas uma telltatiV& de reconciliação dos pau.
tambetn ainda com sabedoria, was não aconte- cos liberaes que estão divergentes e as pro
ceu o mesmu a pa.rtir de 1836, em que as elei- posições que el1es nos fizel'3m? 
ções feitas sobre a. regencia de Feijó deri>m uma E o que respondi eu ~ Está tudo que se pro
camara de deputados com grande opposição,q11_e põe no meu progra.mma, nos rela.torios e de
tinha. em seu i;eio, posso assegurar, as pr1- cumentos officiaes que têm sido e vão ser 
meiras capacidades parlamentares de então e presentes ao pa ·lamento. 
do primeiro reinado, alguns que ainda estavam Ao q'1e fiea, pois, red11zid~ esea divisão que 
envolvidos no ostracismo da revolução de 0 nobre deputado cantou e que com tão pouca 
i83i. . • _ retle:Ião applaudem? E' unicamente a 'p9saoado 
_Mas a lut& que se t!"avou fo1 t:Iº ~pa.n::onada, presidente do conselho. 

tão pouco :en:riamenta_r que o p~1me1ro _regente E' a sa ·to facil de SUJ>prirnir~e. 
do :i.cto add1c1onal abdicou e o segundo nao durou um cou mui -
muito tempa. E o pre~idente i..G C?nselho ain?-a ~even e.o 

A regencia do Sr. Fe\jó, de saudosissil:na I nobre dep_utado por Minas nma :1taça? trun
memoria. (apoiados), foi segniàa da do Sr. Mar- cada de discurso para o torll3J' odio10 diant~ do 
qutz de Olinda1 a ci.uem nl:Ulca. fa.l.toa pruden- seu partido, 
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Eu não disse no senado que o meu voto es-1 
tavn. :í. disposiçii:o dos coruiervadoras. (Apartes.) 
Pôde-se eseolher onde se queira . !&dos os dias 
se veelll os mitiores horrores, absurdos e dispa· 
rates attribuidos a mim em certas folhas que só 
procuram o escandalo. O que eu disse no se
nado não foi o que S. E:>.. me imputa : foi que, 
si os líberRés não podem governar, o meu voto 
está à. disposi~3o dos conservadores,porque_sem 
governo não se pódepassar. Eis o que eu disse. 
:M.a.s aind:l. digo a V. E~. que, si a sua intenção 
foi ruoJquist.ar-mc com o partido liberal, não o 
conseguiu. Nunca tive avidez do popula.ridade, 
nunca fü sacrilicios por ella e não me arre
pendo, !JOrque no fim da vídlL não encontt·o da 
parLe sens:i.t:. ào meu paiz, senão, não direi 
justiça, mas fa.-or em julgar-me com nimi:1 be-
nevolencin.. · 

Quanto as di$sen$ÕC$ que o nobre deputado 
do Rio de Janeiro ve enb'e líbm•aes, nlio me pa
rece bem que se diga « repara primeiro no teu 
estado para murmurares do meu. » Em toào o 
c:tso <:m 1lirei ao nobre deputado que e::s:amine o 
que vai por sua casa, si porventut·a teni ainda 
liberdade para entrar em todos os comparti
mentos, tão profunda e patente é a scisão que 
os corro(des(fo annos. 

O Sn. P.i::REIR.>.. D.l Stt.V.l :-Eu estou venJo a 
sua casa toda e :fi~o triste com o seu estado. 

O Sa. PaESlDEXTE no Go"sllLHo:-Asseguro 
ao nobre deputa.do que, corno :i.migo do syslema 
representativo. tendo conseguido fazer· uma 
iex:cellente roforma e lei tor:i.l, que aliá~ não a.cho 
perfeita, porque lula com a grande difficul<tade 
de ter arni pequeno numero deeleitore~ (apoia
dos) o de~faro a V. Ex. que o meu esforço 
11a de ser sempre para acomp'l.nhar a trilha 
Je Gladstona-cada dia augmentar o numero de 
eleitores, não socegar ~tnquanto desconfiar que 
um br-~zileiro que tem capacidade para votar 
não vota ...• 

O SR. ANDRADE F1GUEIBA: - Pura :i.tieiç.ão 
platonfoa. 

Sr. presidente, a primeii-a commi~são de or
çamento de que fiz P"-rte a primeira vez que 
tive maioria do meu lado, começou o e:.:ame do 
orçamento com grandes esperanças de reducçã.o. 
E:1:3.minamos todo o ori,:.amento, 'lUe ora. então 
JU?desto, não pa.ssa\•:i. de trinta ou quarenta 
mil contos, e no fim de todos os 1uinieterios nÓil 
tinhamas feito urna economia de alguns contos 
àe contos do réis, e á economia não 'se rea
lizo~. Sr. presidente, quando se falis. em· eco
nomias todo o mundo bate palmas o 0stã de 
:iccôrdo ; m:i.s <1u:.ndo se. vai reali?.al-as, qua.n
do se trala. de dete1•minar a. des13eza. que se 
deve supp:•imir, não ha ma.is accôrclo com nin
guem. (.Apart~s .) 

Hoje o or,.amento é muico . maior, tlã mais 
margem ; mas os nobres deputados sabem que 
os serviços tem tomado um desenvolvimento 
e::i:traordiuario. A prvpria luglaterra, q tio pro
curou sempre corceiar o numero e importancía 
dos serl'iços a ca1•go do orçamento, hoje está 
quasi a. par da França, o ser ... iços que antiga
mente o seu orçamento não conhecia, hoje estão 
tomando conta delle. 

As circums tancias da snciedade mool.erna. 
tem-se muito mudado: si nus c1ueremosos hene
ficios da civilisaç:'io, havemos de pagar u.s des
pezo.s. 

O SR. PEREIRA DA SrLYA: - A questiio é 
que a despeza niío tenha um cro>cimenLo maior 
que a receh~-

0 SR. PrrEsmE:'iTE no CoxsELHo:- O que 
V. Ex. esti '1izendo estó. escripto no meu rd
btorio. Mas ha outras couSás n fazer. Por 
exemplo. trat11.-se de grandes melhoraui~n tos 
m:i.teriaes. O que nos cumpi•i:i era não fazer por 
orn senão as despezas remunerll.ti vas gue nos 
viessem :ijuda~ a novos commettimentos no 
futuro e :>cabar com este desgraçado systema 
das concei;sões do caminhos de ferra, e grandes 
ernprezas a pe;;smi.s quo as niio tém de faz.~r 
o quo sô querem vender os privilegias e con
cessões. (Apoiados.) 

A não ser as estradas de ferro de S. Pau lo, 
Pedro lh Ca11t.agallo. qual é u. renda das nossas 
eatradns de ferro ? Entreta.nto . parar é mol'rer 
e nós niio podemos parai•. (Apoiados.) Ora, 
nestas circumstandas, em um paiz que na ópoc 
cada independencia tinha tres milhões de lrn
lJilanLcs e ett não sou daquolles que n.creditam. 
piamente nos . 10 milhões; mas não tem <lues
tiio que a no~sa população não . póde estar 
muito longe dos 10 milhões, :i.baixo 011 acimll.; 
os SGL'l"iços rublicos llO Br:izil são 1uuito_mais 
difficcis e tem crescido muito. O nobre de[ml:a
do sabe quantos jui.zes admini~t~:i.mjustiça na 
Inglaterra a. máis de 30 milhões de habitmtes, 
e sabe tamborn quantos necessita.mos no Br:i.zil. 
Por exemplo, qtrnntos meninos podem utilis:i.r
so de uma. cscol:i. no interior do paiz ?-

O Sa. Pn.Esto>;:-;t& oo Co:-;st:LHO : - Qua.ndo 
ouço o aparte de certos hoiuens, que pol' sua 
c:i.pacidade e sua posição et1 conto que forçosa
mente devem ser goYerno, porque devem ser 
iu:smo, quando esses a par oos são contra.rios ã 
romha opinião, ou me alegro. Eu terei a maior 
!<atisfação cm ver qua.nto antes ·o nol>i·e depu
tado pelo Rio dn Janeiro no go,·erno. Ha uma 
materin em que S. Ex. '['><jde cont~r com o meu 
volo, ~na reducção d:i.s despezas. Eu o ~ctlm
panho às cégas, eu assignarei os' seus papeis. 
com olhos ta;ialllos. (Apm·tcs.) Eu pedi e me 
desvaneço d~ que o nobre dep11 L do nos e5tej(l. 
prestando o grande ser1·iço de oxamina·. rigo
rosa~ento as dêSpezas; mas a.resp0ito das eco
~01_mas propostas llOI' S. Ex., que eu desejo 
1m1tar e applaudo, cu digo como muitas vezes As nossas dcspezae são, porl:.mto, muito maio
tenho _dito a r<Jsp~ito de inve11çõcs de inglezes res proporcionalmente do <1ue as de outros 
~ue vem ao B_razil-são wuito lJOas, mas quero pa.izes que lcm pop!1lação mais densa.~i~a-1ne 
> el-as experimcnt:i.d:i.s :ua Inglaterra. En- o nob e deputado si estal!lOS cm cond1çoea ele 
cantam e seduzem-me as economias do uolm.i podei· fazer as economias que S. Ex. o cu do
deputado, mas qucL'O que elle as praLique no I sejariamos fazer, sem supprímir serl'iços ossen-
governo par3. depois imital-o. (Apai·tes.) ciaes 'I Não podemos. • 
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O Sa. ANoRADJ!: F!r.u1mtA:- Perfeitamente; 
as c1ue tentos propostQ, sern duvida nenhum.•. 

O Sa. PaEStoE~TE DO Co~sEi.uo :- Ouvi al
i;runs reparos, mtli to fundados, qua.nto à illega
l~:i.de de .algumas das despez~ com a instruc
çe.o publica. Quanto a illegalidade das des
pezas que foram ordenadas 5em lei, quanto á 
creaçiio de erupr~gos sem lei, eu acompanho o 
honrado dep1Hado; mas quanto à questão da 
instrucção, lembre-se o honrado de puta do de 
que . nós tinh.'lJ'.llos urna escola. de medicina de 
que eu fui um dos peiores alumnos (não apoia
dos),mas fallo diante dCJ um dos mais autoriza
dos professores que es~a escola teve , o Sr. Bariio 
da Yilla da Barra; lembre-se <r honrado depu
tado do eapectaculo de uma escola. de medicina 
que a.penas tinha de ensino praLi co cada veres 
em nlUnero insufficiente, sem meios bastantes 
para o estQ.do de anatomia, Mn1 duas enforma
r~as apenM de inedicina e cirurgia. e diga-me 
s1 ~8te espec taculo na cii'ilisação aciual do nosso 
pa1z! niI~ era u';Ila humill1:1ção, um vexame para 
a ec1enc1a m;idica entre nós ? (Apoiados.) 

O Sa. Ai."llRADE FJGUEU!.A: - Isso não salva a 
ill~galidade. 

preciso dot:i.r as provincías com estabelecimen
tos lJ.UC ellas aind_a não têm ; e creio que em 
menos de 20 a.nnos as circumsta.ncias :fina.n
ceil'3.s pew:i:ittirli.o fazer estas 1lespezas, por
que nã.o VeJo moti>o iiara que não coutemos 
com o augmento progressivo da. nossa i:enda.. · 
~ camara. sa.be que eu sou. escravocrata. , 

pois nem este ph:i.ntusma do elemento sorvi! me 
uterra.; _eu CL'eio que com prudenci.a have~s 
de '.es1st1r-lhe e veremos em um prazo não 
muito fongo desapparecer a escr:i.vidl!o, e a 
nossa producção não só não :;oft'rer dimi111.ti~o 
como ~te augmentar muito, cuhiva.nde-se em~ 
bor:i :iJguns outros genr!ros ll promovendo-se o 
desenvolvimento de outras industrias. Os nobres 
deputados sabem o espectaculo animador que o 
no1·te no.s tom dado. 

O nortG, emqna.nto lhe foi licito, exportou 
escravos,ruas a pi·oducç.ão do !lorLe nlio diw.inuiu 
porq11e a população livre foi entrando no tr.l
balho :i. que er(I. cornple tamente estranh:i.. 

Sr. presidente, resta-me tomar a. parte de 
responsabilidade que me cabe na demora dos 
trab:i.lhos da camara, e sobNtu.do n(I. falta dos 
Ol"ça.mentos. Aq uelles que conhecem o nosso 
parlamento, a esses eu peço que reflictam na 

O SR. PRJ;:~nJESTE tio Co.-.gELlíO :- Si não constituição actual da camara dos Sra. depu
, fossem professores d:i. orden1 de Yalladão. tsdos, e que vejam si era po~ivel que em anno 
:Manoel Felici:i.no e outros o <!(Ue seria de ve.rificação de poderes os tnbalhos da ca
o estudo da madicina. entre' nós ? Nós es- mara tivess0m marchado mdto mais rapida
tudavamos medicina desde 1832. como se estuda mente do gue têm ma:·chado. Os registros do 
em Coimbra. Declai•o aó nollre Jepu tado que me parlamento ahi estão ; a.s sessões dG oito mezes 
failece coragem pa.ra condemnar quem mBlho- sempre foram sessões de pouco tral:>alho nos pri
rou o ensino considernvelmenta. meiL'Os quatro mezes, e foram sessões decamara.s 

o Sn. A;-.L>tlADl!l FtGUEUU :- Pois a mim· $O- unanime$. Creio que mesmo o honrado chefe da 
bra-me coragem. opposição conservado~a não andou muito de

pressa com os orçamentos em i869. 
o SR. Pn.:&SlDENTll: 00 CoNSELliO : - E b d l O SR. ANDRADE F1GUE!R,L :- Comecamos a 

note o ·no re eputa.do que eu entenco <J.Ue sessão em Maio; não houve tempo de votar os 
o. parte principal não esti feita, que é o 
infiltrar na corponção dos professores mais orçtunentos. 
zelo, mais amor pela sua profissão. (.4.poiados.) OSn.. PERJUR.uH SrLV.t :-Desgraçadamente 
Ell entendo que rolv~z se poderiam ter aeado a causa do atraio não ·é só do governo; tem 
menos cadeir~s.; mas as despezas t11aiores fo- alguma resl'ons:i.bilidad e, mas não tllm a prin
ram as que se fizeram com os h1bor ttorios e cipal. 
como esbbelecimonto de ensino pratico. Repito O Sê.. PR.Esmx:>TB oo Co~Sl!LHO :-Mas eu 
ao nobre deputado que não tenho coragem para quero tomar a parte principal para o governo, 
condemn::ir estas despezas, que eram absoluta.- porque, si o governo entendesse que acamara. 

. mente indis11ensaveis. Entendo que se deveri.l podia ter feito muito mais do que tem feito e 
ter pedido aut.orfaação ao parlamenta ; mas não tivesse obtido muito mais, devia ter ab(l.n
deete mal o nobre deputado ~D.be que a culpiJ. danado o seu posto. 
não é só do poder e.i::ecutivo, é tambem do par- Sr. presidente, o nobre dep11tado lembrou 
l:i.mento; o que o parbmento teria feito e!"a bem qu1' h:i. do11s meios de opposição: um Ei ag
atttorizar o poder executivo s. fazer o que en- gredir positivamente, outro é deil:ar ca.hir aos 
tendesse. peda.ços ; mas acredite ·O nobre deputado, o que 

o Srr. PEREmA 1>.t Sn, v ..i. dá. um a. parte_ me serve menos pa.ra. soffrer ó este segundo ; 
o primeiro eu (l.guento ; eu tambem sei resistir 

O SR. Pu:smlli.-ri;: DO Co:-istLliO:- Não en- e não s:i.io queixoso do com.ba.te quando saio 
tendo que tudo fosse bom e bem feite ; mas com u.s mãos mais mae;hu~adas do a.ue as costas; 
não entendo que houvesse grande e:1;cesso. Mas, senhot'es, n. m:iml"I& tew feilo quruito e 
O quo entendo talvez ainda é que era preciso possivel e aind:i. assim não tem content:ido os 
não dar tanto desenvolvimento sô ao ensino na nobres deputados, e eu acho isto razoavel, so
co.pit:i.l, abandonando completamente as pro- bretudo quanto :i opposição coill!ervaàora. A 
vincias. (Apoiados.) opposiçito conservadora mostra conhecer melhor 

Eu direi t'\l.Mmo ao honra.do deputado que se que os dissidentes liberaes :i.s condições novas 
occupou ~om t:i.n tn. p1·oficiencia dest<i mMeria, em que entrou o parlamento bI"a.zileiro. A opp<>
que eu entendo q"'e o orçamento do imperio sição conservaàora tem membros insofiridos, 
não deve ter ps.ra a verba de instruc~ão publica desejosos do poder; tem membros que estão 
manos de i2.Q00:000$ :i. 14.000:000$, porque ê 1 descontentes da moderação. Visto qlle se ma IM:-
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cusa. da m:i 'l'ontade dos meus, eu direi aos i capacidade e perfeito conhecimento dos nego
nobres deputa.dos: níio é só com o silencio q 11e eu 1 cios ; eu nii.o tenho esta presumpçã.o ••• 
tenho visto nesta e na outra. camaru. c_onsena- o Sa. PEREIRA DA Srr.vA. :-Não me refiro a 
d?res atacarem seus che~s por estes iia.o aggre- este ponto. Ninguem me.is habilitado e ma.is 
d1rem a seu gosto, por nao m?verem ao governo apto do que v. E~. ; é minha. opinião 
toda. a guerra que elles desejavam. · . 

E' U.to peculiar ao partido libera.! ~ Devia o O .sa. PiusrDJ::NTE oo CoNSE:t.E!O : -:- .• , o. SJ. 
nobre deputado, para argumentar wm mais pr-0- eu tivesse e~sa presumpgão, eu a teria. perdido 
ced~ncia, tomar este facto em considera<;.ãa, ~ log~ nas pr1meiry.s &lmanas ~e governo, oo. 
dizer-entre nós uão ha disto, estamos unidos teria mG conveac1do do contr:i.r10. 
e promptos a uma s© voz. O SR. PEREIRA o.i. Srr.VA : -Ninguem mais 

Sabe V. E'S'.. quantos g1'1lpos vejo~ Não são competente do que V. E:s:. mas não tem for~a 
exercitas, são patrulhas, e tantas patrulhas no senado nem na. e amara'. 
quantos são os chefes. O SR. PaEsrnENTE Do CO:iSELHO:-Eu não po-

0 SR. RuiseONA : -E' transparente. dia deixar de contar com a opposição do sena.-
O Sa. P:EF.Zn:• • .1. c.-1. StLV.I\. :-Tem muito bons do. Não entrou nos meus calculas, para ter vida 

olhos. . . ou deixar de 1er vida, ~ posição do senado , e 

O Sa. PAULINO nE SouM: - E' vontade do 
V. Ex.; di1·ergencia não ha por ora. 

O Sa. Par.stoENTE oo Co:ssEtHo : - E' meu 
dever reputar por mim quem não é contra mim. 
(Apai-tes.) ~ão tenho o direito de pensar de 
outra maneira. 

Os nobres deputados não estão no poder e 
creio que o poder est:í. mais pel'tO dos seus de· 
sejos do <JUe de euas possibilida.dos (t"isa), e 11s 
divisões são patentes, manifestas. 

O Sa. PA.uLI:<õO Dm Souz.\. :- Quaes são ellas? 
Póda dizer li camara. 

o S:a. PRESIDENTE oo CoNULlio :-Até esta 
me parecendo que estou em 1871, 1872 e ano.os 
seguintes, e que posso esta!.' ao lado do ma.M
chal. As$im, cá e lã mti.s fadas ha. (Risos e 
apartes.) 

Declaro pO!.' ora o que tenho visto : o governo 
tem tido todo o apoio de que neceSBila na cama
ra dos Srs. deputados (apoia.dos) ; emquanto 
e5k a;>0io me fõr con5ervado, os nob :es deputa
dos Habem que o meu de\·er <i continuar com 
remo, ,·ela. ou vara a !!'uiar :1. c:i.nôa; não tenho 
outro recurso; é minha obrigação. 

Não possa uhand< •nar a posição que .me foi 
im,io$ta pelo voto da camara dos Srs. deputll
doa, ne1u meaI11.o porque llm ou outro co l'~ligio
nto.rio na.o ~e acha. satisfeito. (Apartes.) 

Sr, pt·esidente, uma 1nateria cowo esta. que 
ae prende tão essenciõ<lmente i politica, em 
um" discussiio que foi enterr<:irada. na política 
pelos nobre$ d~putll.dos por :\linas e Rio de Ja
neiro, eu não podia dehar de faze· as ligeiras 
considerações qui:i ti~nho foito, ate porque al
gumas pessoas, eõmo a nobre deputado pelo Rio 
de J.~neiro, acreditam que o ministerio está 
muito fraco. 

apezar uo muito respeito que lhe devo, nunca. 
entrou nos meus calculos, e acredito CJ. ue assim 
como eu, outro qualquer ministerio liberal terá 
a. mesUl:J. sorte ; nenhu1u tera sorte diversa da 
que eu tenho. O senado ó por sua natureza. 
conservador, essencial e inevitavelmante. 

O S11. ~Dll..!.ll?. FmoEm..1. : -Até os liberaes 
qu<l lã. C$ttio ~ 

O Sn. PRESIDENTE oo CoxsELE!O : - Até na 
casa. no edificio, ha infiltração de certo humor 
que lembra aquelle philtro de q11.0 fallou Anto
nio Carlos (riso), 0 eu jà nfto me importa que 
o candidato a senatoria seJa liberal ou conser
vador, tudo dá na mesma. (H iforidade.) 

O Sa. AN!>RA.DE FIGüEJ:R.A. :-Por isso V. E:x:. 
ésta conserv1dor. 

O SR. PaESIDENTE no Co:-:sELHO : - Eu cada. 
vez fico menos conservador pelo ei::emplo que 
me d:í. o senado. • 

O SR. Axoa.i..oE FmuEtRA : - Influencia do 
philtro. 

O SR. Prrnsrvi::.Nn: DO CoNsELHo: - Não, eu 
>ejo o sen:i.do e:-;:cedeudo e eu não quero tanto 
poder nem para o sena:lo, nem para "governo, 
para ning· 1ew ; e desde o dia em que o gornrno 
deixilor de ser o que du\·e ser para se tornar em 
oligat•chia. d<'sd~ qt1e houver urna entidade que 
possa. tudo, ha um grande pei-igo para o paiz e 
para as instiiui~ões. (.·1poilt lvs.) 

Peço licença :i camara pa!':'. ni!:O me alongar. 
A reoolução apresentada foi copiada de uma 

de redacção do~ nobN~ deputados,fei ta em 1::S77. 
O SR. A:rnLUDll FmuEm<1. :-Não apoiado. 
O Sa. PnzsIPlliN'l:E no ÜO.NSELH0;-Qn1im era 

ministro em i8ii 'I 
O Sn. A~'DIUDlt Frau.E1ru.:- Não ó copiada 

dessa resolução, eu provarei. 
O Sa. ZA)IA : - lsto não vem ao caso. O Sa, PEREIRA DA Sri.,vA :- E V. Ex. pensa 

que é muito forte ; são opiniões ! 
o SR. PRESIDENTE DO CoNSELlio :-Não tenho O SR. ANDRADE FiGUEIB.A: - Vem muito, 

mais força do oue careço. para os erros que ella ~o~téw. _A ~roporci~ • 
• na.lidada da despeza e mvençao libera.! de 

O SR. PERJtIRA nA Sn,YA :-E' mania de 1879. 
todos oe governos proclamarem-se muita for· O SR. Pa&StDENTE 00 CoNsEUIO :-Sr. presi-
tes. dellte, sernpre que discuti prorogativ.a de orça-

i) Sl\. PaESmRNTE DO CoNSELHo :- V. E;.;.. mentf>, disse que era uma necessidade como 
sabe que a. primeira fo .·ça de urn ministerio é ' liu.iitação :\O arbitrio do governo, e como oppo
uma grande pratica de governo, uma grande / siciol.Úata eu queria nma limitaçãO; votava. 
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contra porque sabia. que passava. A propor
cionnliàado da dospeza é nova l imita.ç:io e 
corno ta.l foi proposta pelos couser .. :i.dorc~ no 
senado. 

O Sa. AxoRAll1': Fmumiu :-E· de iSiO o n!to 
de i877. 

O Sn. Pa&BIDENT:i;: oo Co:saELHO :-A propor
cionalidade d:i. despeza é uma limi tação, porque 
om quatro mezes podiam esgotar-se a!l vcrbau, 
ou gaatar-sc ma.is do que conviesse perroittir. 
(Apoiados.) 

Nesta que•tiro, o Jm·nal do Commercio, em 
:i.1· Ligo de fundo, com o crit<lrio com que esta 
folha costuma discutir, manifestou-se, mas 
declaro que das obse1•niçõos feitas só umn il 
1wocedonte. 

E' funda.da. :i. observação feita sobre deficien
cia de cradito, e peço à camar:i que a tlcnda 
p:\l'a. corrigir, é a falta. de crertito pnra cer tos 
serviços do ministerio da ~~icultura, nos qua
tro ruezes, como cUBteio das estrad:.s de Sobrll.l 
e Paulo Afl'onso, que niio estão consignad:;s, 
porque niio ox.istiam no tempo da r csoluçli:o 
de que esta foi copiada. 

E· a unice. observação procedente do J omal, 
porque, quanto á. proporcionalidado dti. dospor.a, 
o nrtigo que o JonwJ cita. é di~i>:>siçiio per
manente e sana os embaraços motiv .• cloa pela 
proporcionalidade das despezns e elle pronrio , 
tra.nscrenndo estn. diaposi~.ão da lei de f$80, 
respoRde a si. 

A proporciouafühde da rlespoia nos r111atro 
mezes é o que limita a despezn. Selll es>a pro
pot·cionalidade o governo podia g:l~tar a s Yerl;a~, 
:i.o wenos algumas, nos quatro mczos. Isto é 
evidente, neru é cousa •tão via ta. 

O SR. A:smunE F1011Em,\ <li nm :tpartc. 

O Sn. Pn:tsrnx."l'E no Co:sSELllo:- V. El<. 
bent snbc si isto é verdade, si ~e c01npra i>ro
porcionalmento ã dcspcza do mcz : le•tl-sc com
prado po.ra annos : p:l.t'O~e •1ue nós temos poh·ora 
e madeiras para mui tos annos, si a poh'om 
pudes~ durar. 

(j St\. A~ol\.\oE Fi.;ui-:1n.\ :· - hlo é um 
nbuso. 

ptllda pa.ra. continuarmos no e=e dos or~.a
mcnLo~. A defidencia mesmo dessas YerbM. 
<tuando não fosse attendid&, era fu.cil o.ttender 
em credito especial ; o que cumpre é autorizar
mos o governo, porque o cxcrcicio antes da um 
mez estará. findo. 

Peç) desculpa à carua.ra do r[esalinho d~s 
minhas ob . ervnções e rlc ter-lhe tomado o 
tempo. (.U" uito bom ; i;i1dto bem.) 

O _ Sr .. Zaui.a:- Ouvi com religiosa at
lençao o discurso que acabou de profel'i~ o hon
rado Sr. p1·esidenta do conselho. 

Duas impressões beni diversas pro.luú11 elle 
sobre o roeu espírito: admir:i.ç.ão e tris\eia. 
Admiraçi!o pelo sou notavel talento parhmentnt· 
que >: () presta. com incrivel ftexiliilidade, a 
contornar, a illudir; a abandona~ e a fa~.er es
quecer a questão princi!la.l que aqui o trou:s:e. 
T risteza, pol'que vajo o inc:in•avel lidador do 
ou lro3 towpos, a.quelle c;ue com t:rnr.a vehe
mencia o ind igna~.ão fuluünava liberaes e con
sen•adores palas r"aticns m:is e abusivas iut1·0-
clu:tida .. e acoitas no go1 orno do.to p-J.ir., prose
g uir o continuar nessas praticas·condemnadas, 
dosdo o momen~~ em qua foi chamado :i. mais 
impot·t'1.nto l''>siç:lo, que um homem politico 
pórie occupar nesto fo1perio. 

(O s,.. 1i;·e.>id.:Mi: elo co11selho i·otira-se do 
recinto.) 

E antes de proscguir, defü fuze1· ~entit· :1 ca
mnr:i. :i <!Stt•anhoza 'l ue me c.iusa a r e tirada du 
not.1•0 prcsidenLo do conselho deste recinto, u(1 
111omento om que se erg•10 pe1ta usa:· ela p:i.bvrll 
um dos represeutnntes da nação, uos quac• 
S. Ex., corno :i.sonlc do pocle•· executivo, tem 
obrigação de ouvir com respeitosa attenção, 
pois que Lemo< o <lireiLo de fücalir.nr e to111ar 
contas d•is actos d o miniatoria,que, sogllltdo, ns 
l11hs praticas do systema que nos rGge, 
ó apenas umn comrni.ssão do p:.rlamento. 
(A.poiados .) 

O SR- An:uA:-õo PmEXTEt.: - Blle pa<lin 
de:~cul;>a e disse que vol tar ia immedint:i.montc. 

í) Sn. Z.na : - Com a <lacl.ftração do nobre 
depu tado Ntiro a censur:L e dou por t~rminado 
o incidenlo. O S1t. P1n:smE:-.n; oo Co~s;:1..110 : - ~osto 

ponto Y. Ex. csL:i m:iis amigo do nrl>itrio: quer 
m."\ii o arhitl'io do que eti. 

l~nlr istoço-me prolirnd:.mente. sen ho1·es, ve11-
do :L f:tcilüfaclc ct1m 1p1c o chefa do i;a1Ji11cte, 
cm tiio curto espaço do tempo, a.;i:i.ga w11 pass:L-

0 Sa. ANDRADE: Fcr.OEllU : - N ,10, $Cllhor; do 1lc 20 anno~ e •1m·ifica urn:i. rep11ta,;ào, t1ni~-
11:to quo~o t-1nto, nom tão pouco; qucrr> o <1ue é r·ohercncie\ polltica, que por· todos os tíiulos 
razoiveL lhe devi:\ ser cal':L , Som inten~ão de xnoles-

0 Sn. Pai,;sIDll::STE l>O Co~sEt.Ho :- Sr. prc- t:d-o, dfr-lhe-hei : não ha talanto. por ;:;rnnJo 
sidente, insis~o cm pedir ir. c:i.mara que :so tiuo $eja, •ruo i-e.ú-t.~ a t::ies pro,•tis. Melhor 
corrija. este defeito, ou R~ o façn depois cm für:i. 11am S. Ex. que lllllle:1. o cm·arregll.s~cm 
credito especial, porque o que urge ó votai·-sc do govorao. 
estn 1·esolu~ão para se poder fazer:>. distribui- O dis·:urso 'luo Mabamos tlc ouvi~ ó um di~-
ção do credito. curso impossiv~l de sN' acornp:i.nhado oure:;-

A nccus:i.çiio que eu mereceria 0 d<t 'lunl me l1on~ido .. So~·ir. tado qu:in~o quiz"rem, tneno$ a 
defenderi:i. com dtfficulclado, ero. de ter domo- JUSt1ficntm1. 1lo uma._ ma<l1d:i 'Jlle S- F.x. t:i.i;to 
rado o pedido, porque urgia ter fei to a distri~ reprovava~ quando s1m;iles d~puta~a,c qu~ boJ~. 
buição do credito para os <J.u:i.tro mozes. E' em co~~ presidente do cons~lho, i~ao _hers1ta ;m 
vis ta disto que peço á catnara que não demore- 1 e:1:1g1.r do~ ro~csent'.lntc~ imm_e<l1ato,, d:i naçao. 
mos, que não procrastinemos a resoluç.ão coru 1 (Apoiado•, .i,.o apo1arlo>, m111to bem.) 
uma. d1scussio que ê.in(ltil, por isso que não se 

1 

O Sn. EscRAG:'\Ot LE ?'AC:S.\"\' :- ' '. · E~ -
pôde negar a nece_ss1dade absolo.L'\ <la mesma està tornando~ son vort!:.<l01ro loggr. tApoi(t
resolu~.ão. (Apoiados . ) Urge queell:i. seja ado- . dos; m<o apo1ad,,s.) 

V. T. -38 
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O SR. Z.l.\f,l :-Nunca o deixei; fallo sompro como nccessaria~, depois de uma eleição, g,u a 
com franc1uez:\ e seg-1mdo as minhas convie- faria honra nos p:i.izes mais a diantados da. Eu. 
ções- (A.poia<ios.) . rapa (-apoiados), o pa.rt.ido liberal, á custa 

Não desconheço, senhores, que a minha na.· dos maiores sa.crificios, poi- siu conta propria 
tural fra.nq ueza, que :\\itis r eputo um de "l"er e só por seus eslorçoa, mandou a esta c:i.
para. todos que se ach:i.m inyes tidos do mandato marn urna maioria capaz de go\"ernar o paiz 
pup ,1br, muito me tem prGj udicado na vida cru seu nome. 
politic:... M tl so constituiu a cama.ra, os dignos minis· 

Tonho incorrido e estott incorrendo no desa· trDS do 28 de Março deixaram as pa.st.as. Surgiu 
grado dos poderosos do dias. o :i.ctual gabinete, que se súppõe legitimo r o-

Qnem me dfa que o meu humilde nome não presentante do p:i.rtidoliberal. Pergunto. e com 
estar;\ :t e;;ta ho1·a inscripto n:ts tilbo:u; de pro- ra:r.ão, qua.es os actos do go'l"'erno, que re'l"'elam 
scripção ~ (.Vão apoiailos. ) a$ su:ls ideas, os seus princípios liber-J.es ~ Nlío 

Ponto perdido no espa ç.o politico, nenhuma basta que o nobro presidente do conselho se 
gloria, por<im, restai.»í aos que rc-!lolvcrem e confe.~sc liberal; ó 11reciso que S. Ex. o seus 
coinplet:i.rem o meu aniquilamento . collogas dei:.:001 no governo ll':1ços de s eu libe-

Eu mesmo jli. me repulo.a niquilado. ralismo. Estamos Cltn umo. ép:Jca. de positivi~mo. 
lima cousa. porém, jàmais conseguirão ani- O pa.iz jà não se contenta com paln\'ra.s ; quer 

quila.r, ê a. indepandencia de minh'alma.; esu a.e tos . 
de u-m'a Deus; só Elle m'a poderà tirar . O pi-ograniRla do partido foi po;to de parte. 
CJI1,ito bem.) A nOSSJo bandeira foi enrolada. Allogou- se que 

Qunesque: que sejam, porém, os destinos <1ue nada era. possiyel fazer~se oa. pri 1<1eir a sessão 
rn'.l aguatden1, hoi de tor 1\01 consolo. Na gene· porque os ministros entrados de novo não ti
rosa prJdnci:l, ciue tenho a. h onra de repra- oharu traba1hos pro,uptos, e a.ntes de tudo ti
seutar, no di:l em que cheg-ar a noticia da nl1:lfn do\·et· de cuidar das leis annuas . Promet· 
minho. proscripç:to pelo p~oprio pnr~ido, a quetu toa-se que an ~eg-undit sesslio se à~ri:i sa.tisfa
com tanta lealàade, com ~nta dedic.•~lo. com ção :is nossas e:dgencias ; foi o nobre ministro 
t:rntos sacr ificio:s, com l:mlo desintcre•~o. da ;uci-r:i o S'•\raute de laes promessas . Verdade 
tenho servido, muit:is yozes se hão de erguer é que o nobre proside.nte do conselho por si 
para prote~tar contr:i sernel h:1nte :i.cto de ini- j ãmais tomou " •m1,romisi;o a lgu m . Desde o pri
quidadc e ingr:1ti1ilão. (.4.pGia.dos .) meiro dia em que se apresen tou, foi declarando 

Filiei-mo a ttm partido ; J1ypolhor1uei a ~ue o p:ii;.: não precis:im dCl r e forma 3, que se 
minh;i. aclhesão :1 um:L c:'lus:i.; consagrei todas limitaria o. medido.s fin:i.nceiras, a promover a 
;i.$ minhas forças a idiJa;;, a r>rincipios que me \"Ot:i.ção dos orçamentos, o. cuid:w do resg:i.Le do 
pare~er11.m os mais ptoprios ao engrandeci- p:ipel moo1a e reduc~.ão dos juros da divida pn
mento de minha p:itri» ; não me escro.visei n ulic:.\. E ram os comproniis.qos que tomava p:1.N!. 
indi\iduos. (Jí iiito bem.) Do duas 1'<lusas cu a primeir:i. se!lSào. 
não m~ o~qne~o j:in1ais : de minha obscu r irlade :lfos. ainda. nesto terreno, o 11ue fez o g<;
pe•so~I e ,fo luo devo ''ºs meus genero~o~ yo~no '! Não consegniu, :i. 'é hoje, ter or~:i.men
co:nrnittent~s . m:uorecid:uneuto talv-e4, a pro- los, u~o recolheu uma só nota, não reduziu os 
l'inci:t d:t Rahi:t ir11·e~tiu-me do :iHo ~.u-.~o <lo juros de um:i só :ipolice. O que tem feito, pols, 
reprcsmtal·:t. (1\"<!o apoiad os.) Viu di,_Micto o iuinisterio pelô p:i.rtido liberal~ 
eleilor;d. popnlt>so, illustrado e indcpendcnto, a O Sn.. EsCIL~G:>OLt.E T_w:-;AY : - Serúr aos 
31 do Outnbre do nnno pass.'\no, muit<1 es- :\migas. (Apoia<lo-J.: não apoiados.) 
ponl:i.ne:uueuto fez s:ii1ir <lt\s \F n M clci-
tora0s o men pobre nome tior unu Ynl.'\· l:.u Sn. DF.PüTADO :-E :i.o pai:r.. 
ção suporior 11 dons ter~os do todo o aleito- O Sa. ZA:l!A :-0 nobre presiclent~ do conse-
rado quo se roLrniu. A ;::-t•:indc vota~;"io ,1ue lho só qn~~io. os 01•çnmen~os; não tinh3. oatras 
obtiYe foi- mo dada por libcrncs e par:i. de- prcocctip:i.ções sen<!o as tin:i.nças ; n:Io cogitava 
fen•for ns idé:>.s e priucipios do p:i.r tido li- de refoi·Jll:l. alguma. E :t P sessão se passou, a 
beral. F:i.ltem-me crubor:i. todos os titulas Z• se :tdi.ant,\, e nada de orçamento, nem uma 
pesioae~ para 1ncrcco~ a. atten<;.ão dos quo só med ida fina.uceira. E hoje uos Yem podir a 
goyern:uu. sobra-10e o direito do interps11ar rcproduc~ão de uma medida po~ S. E :s:. t>1o 
os minis t ros om nora.e dos m o\1s concid,tdãos , acrimoniosamo1.ito cc.nsurada , 'iuando pr aticada 
e :i clles c:tbe o dcvet• de responderem com por se1'.s antecessores. Não me enco.rrogo de 
lealdade o franqueza : que partido goycrna fazer exc:i.rn~ito das suus opiniões de outr'ora 
este p:i.iz do 2 i do J:inciro o. té hoje ? não quero 01agoal-o, ma.s ropito: o nobre pr e-

Ui;n ministerio é apeu~s o inst~·umonto dos side11te do conselho de,·i11., por todos os meios, 
partidos para a realizaç.io do suas idêas. evitar chegar a. es te extremo ; estas inco
(Apoiados. ) Go\"crnou o p:i.rtido liberal com herencina inutilis:i.m um homen1 político. Fal-
o 5 de Janeiro e o 23 de }\forço. lemos coro fr3.nqueza: o hon~:i.do presidGnt~ do 

_.\.mbos estes gabiuetcs se tornaram cre'1ores conselho tinhn. o rigoroso dever de expo1• :i. esta 
da gratidão Mcioual pelos esforços e dedicação camar:i e no pn.iz as c:i.usas que o haviam e mba 
quc mnp1•cg-ara1n paro. re:J.iizo.r 11. l'efornui raçado de obter os orçamentos, qu8 constitui.am 
eleito•al, a mais a.r.iente de no:;s:i.s aspira- a unica preoccupação do governo. Er3. mister 
ções. Conseguido eete desidc;·atum com a loi que a opinião publica ficasse inteira.da a quem 
da 9 de Jan<Jiro de 1881, rcputadn indir;pcn- pei-tencia :1. respons:i.biliclade da estel'ilidade da 
s~vel, para poderm~5 entrar desassombrados no 1 1~ se~são. (.4po iados.) Não iueuos rigoroso 
C.'\minho das reforfll.as por nós aprngoadas, dever era o de dar-nos contas, um por um, de 
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todos os motivos que o forçaram a r ecorrer a 
urna prorogat!l-:i. , medida tão rapro\'U.da por 
~. Ex., que s.qui mesmo declarou que :i. não 
exigir i:i.. (Apoiados.) 

Em ~-ez disto, o honrado Sr. presidente do con
ielho, proferindo aliás um longo discul'"SO, limi
tou-se a :i.ttr ibuir á ver iS.ca.ção de podoros a 
demora dos t t·abalhos do" l:i c:is;i, como si a 
yerifi.caçiio de poderes pudesse poe si emb:i.~aç:i.r 
a pas'\llgem dos orç:une ntos. 

Custa-me, mas devo dizei- o: a causa unic.i 
da.a diffi culdades quo assober"b.-im o governo é 
o proprio soverno. ppoiados.) A 12 sessão 
abriu-se a i7 de Janeiro. Dentro ôm poucos 
Ilias achou- se a cam:i.ra constituída e apta pa.ra 
deliberar sobre todos os assumptos. A comrois
são de ar eamento nunca se r~cusoll a lra\litlha.r, 
e sô a l i de Abril aqui se apresentou o i • orça
mento da. despeza ! O culp3do de tal demora foi 
u nicamente o ministerio. (Apoia1los.) 

A minoria conservadora, no dizer do proprio 
Sr. presidente do conselho, que em plena. ses
siio se declarou sati.~foilo com o seu proceder, 
em occ:isião e1.lguma tem protelndo os deb:ües, 
limitando-se apenas a fiscaliza r :is despezas; a 
ma ioria, por seu lado, tem votado eu.,erra
ruentos sobre encerram~ntos, tom mesmo che
gado a atr opolfar os trabal'hos para. abrel°i<J.r os 
orçamentos ; o excrcicio toca a sou termo, e o 
paiz sem leis a nnnn. O govêrno tem sido o 
unico culpado; não quiz ou n!o soube '!inpre
g:w os me\os que tinha a seu :J.11,ance, para não 
ch2g-~r a esta extremidade. (.4.11oiarlos.) }fari
nheiros de primeira vfag-em, os honrados mi
nistros sG t êm vis to au·ap:illiad'ls na di1·ccç'.io 
da canoa e se embn~çam até n:i.s mnis peque
nas questões de ndministra~iío (Apoiados. ) 

Haverd. quem de bon fé acredite <1ne" veri
:ficação de poderes foi causii de não t~r o go
ver no os orçamen tos 1 

A' c:<:cc;iç1io do c inco 011 seis diplomas. torhs 
os outros foram rcr.onhecidos no seio das com
missõcs e niio soffi·c1';1Jll d~c u~~iio n ·este re
cinto. (,tpohir/os.) Ainda nqnellcs <ptc foram 
:mnullados trouxeram bra\·a e ra11id:1 di;;cua
são. e na la parte dn ordom no rlin. Con:;;nltc-so 
o lil·ro das 07dcn~ do dia, i nspirnd is ali:\s pelo 
g-ovcrnn, e ver-se-á q11an lo temro a11ui lc
''~ tuos nos occnp:rndo de 1m1ter i:1s de 1ncnos 
import.auci:i. sciu que appMecessem <>s orça
mentos. (A.poiatlos.) E o nobre pr<)si<lôule do 
con!'lllho ·auribue a demo~a dos t rab3lll<ls. as 
diffic11ldadc11 em qtte se acha, á veri fi ·-.~'\~io de 
poderes! 

Si lo!!"O depois de 1i àe Janoiro a carna ra n:"io 
t rntou das leis annuas, foi sô e unicamente 
por que o ministerio não soube cumprir o seu 
dever. {Apoiatlos.) 

O poder legislativ?. niio pO<le, não dc:':e p~-r
tilhar da res1Jonsal11l1dll.de. que toda inteira. 
pos.~ sobre o ministerio. (A pr.fodos ; apartes.) 
Esta é a ,-erdade , que cump1•ia M nnbre pr e
sidente do conselho r:izer sem r obuço ao 
paiz . (Jluito bem..) Enga na-se o Sr. pr esi
den te do cron;.elho quando att '"Íbuo à má. ''011\ade 
contra a s11:i. pessoa a opposiç1io que esl..~ sof
frendo , mesmo do seu par tido. Não ha tal má 
vontade ; bast:i r eftectir que os seus melhor es 
amigos pessones não têm podido apoial- o 

(lilpo iados); os proprios que lhe negam os votos 
sentem, por sua pes.~oa as sympathias que 
o. p1·obidadc poli tica e priYada sabe1u inspirar. 
(Apoiados.) 

i"\ào ha a rnenor mi \'ontade ao presiden te 
do conselho, nem aos Sr$ . minis tros, ernquan to 
se tem passado.O gabinete sotfre as consequen
cias do vicio de aua organização.O nobre presi
den~c do conse!ho está p<>~su:td ido de ciue o .:.a
tual governo nMccu de;st:i. camar11; te nho n i
cessidado de ropelir -lhe o que j â uma yez lhe 
disse. quando ainda fazia parle da maioria: o 
seu mmisterio não sab iu do seio dost:i. camara 
sahiram sim os miniatros dcnt~e os membro; 
da maior ia; ma$ acamara. dos St·s. deputados 
nffo foi ouvida nem consnltadn. nn or ganinição 
do 21 de fan o iro ; n. ruaiori:1 foi P"Sta ;i 
mat'gem, e o par i.ido liberal viu-se da noi: e pa
r:i o dia em fren te de um gover no con~tituido 
pelo antigo systcma, sem accôrdo dos chefes im.
port:t.ntes, cuja direc<:.ão est:imos acostumados a 
:icatar , tocando-nos :i.[>enas :i. tremond:i. respon
s~bilidade dG snstP.1\~1~ e manter o edificio , para 
cuja con~trucção não havíamos conccr1·ido. 
(Apoiados ) E isto, senhores, clep<Jis da l~i ele 9 
de hneiro, cujo fin1 principal foi , l ibert<•ndo 
as urnas, d:ir à ca.ro:ir:i dos doputndos imme
diaUI interrençlio n<is organii;açõe;; miuiste
riaes ! 

Est!\ é, no m~u entender, :i caus!\ pr incipal 
d:i fr.•'luoza do gabinete. (Apoiados.) 

O ministcrio podio. :i.inda corr igir o defeito 
ele s11a m·ig-om, si aqui so a.prosenb ssc abr3-. 
ç:ido com a b:imleira de seu p:ir tido. (Apofrulos.) 
A cam:"-a com certeza fecharia o~ olhos :i s•1a. 
clefoituos.'l origem. si o vi~se dia~osto :i. realizar 
stuis id(bs ; pr~slar-lhc-ia toclo o :ipoir> s i ~ 
1"is~e cnrajosullle nLc no c~mi11l10 d~~ refurm:\s 
assi;nnl,1das no nosso pt·og-rarnm:t . 

llbs ao contra r io disto, Sr. pr•.'Sidenle. oJ 

g-:cbinole :iprnsentou-se aqui SCUI progr:c1ama, 
" lgum ou an tes COl\l mu programm:i. 'J<l O só 
s;\liz i1·z :1( 1.S nosso;; [ldvcrsJ.rios, a lcm m"rch"
clo de La l for1u:i que csles n1esruosji se :•ch:>m 
couvcnciJvS ele 11uo :i. sn:i. con.t iuuução no poder 
ó ímp<>•si\•ol. 

Qu,i_<·s•vre t· .. 111e fosoen1 :is atto nçi:ic~ pes~o:ies 
d:1 m:Lt.,rt:i 11:11-;\ COlll os nobre~ muu. lr"'• p~r 
maio1· que fooso :t estima rp1e c:1d11 um n•·lles 
no.> i n~pirassc, h:w i<L f:t\a luieote de s11rceder o 
t)UC est:i. succcclcndo. As idéas e o.s p ~incipio1 
&:!o os faços m:•Í9 poderosos que u :rem os ho
mens políticos ; som clb.s taes h~os si :1frou
x:i1u, e, desde que cllas faltaram :i.o actu"l go
verno. as adbesõ~s fur:1.m de •,pparocendo ; 
surgir:i.m as quei~ns a os desg-1'\~tos, e o mir.>is• 
l crio acabou. não po1· ser n.pmndo, nms s1m
plesmcn te tolerado pela c~mara dos deputades. 
(Reclamações prn!on9adas . ) 

Sorprendem-me es tas reclam:iirõe~ etn tom 
irrit:1clo, quando cm minha;. pnhvras niío h:i. 
olfensa a ninguem. Aprecio fac t.os pnssados sob 
nos~os o lho~, e nenhum de nossos collegas lem 
o direito de suppor que eu me j ulgo mais iu
dependente àn que elles. Niio o sou, nem pre
~umo sei-o. N5o eston di~endo consa alguma 
qne seja nova. Repito apenas o que diante de 
60 dep11bdos dis.o;e, ha poucos dias, na seci-e-
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~rb do ímperio, sem uma uni~~ eontcst.<1.ç1io 
nu recl:1n1açiio. (Ah! A.ii ! Rectallwçõas.) 

O Sn. J . Pi,xm~ :-M:1s 11ão teve :i.poi:1dos 
JlQSSOS, 

O StL 7..t:1u:- Em occ:isiiill cot\lo aquelh, os 
apoiad'>s não crao1 n<ice~s:tri JS . S i ea n:ilJ :1.pro
~ 1:\\"i\ bcrn o aspecto <l:i cama r:l, si n:to in tcr
p>·cwirn, como cled:t. o5 s ·.m~ scnli111m1tod pelo 
.:;:ibincte-, do;-i :i. ser Côntestatfo com o mr.s1110 
calor com que iilc contcst:i:n :igw :t . (.- lpoiw:fos: 
''l""'t~s .) Os nob1·ns de[lllt.<tdú> não ignor.uu o 
.. .,_~lti~o e populJ.r :i.cl~ttdo-qu.~in ,·_·a l i.e. CousrJj~.t.:. 

O S.a . J. PEsroo :-Foi 11m neto <le 1fofcreni:i:1 
l'ªra com r. pcsso:i d•) Y. Ex. 

O Sn. Z.1:11.t : - :\ minh:\ pC.i'S[';\ ll:i J csl;1v:> 
cm 1liscus;fü) . ,\ preei:irn-sc um facto, e , ~i crN 
tuwia n~ •'P~eci:cç. ~o . a C•mtos L:u;:io 11t1uc:\ s·:r i" 
proya de f.,lta de deforcnci:t p•' ss;,:tl. A vc~da:lc. 
;>enhorc.s._ é q ue ou -~issc :\ Ycr<l:ide, <! c1uc cu 
.;~:• o c~no d .is :;-~nuincnh•~ <1•3 todo$, e t :i ntt) 
•!tte um •los h our:iclos mi11i~:ros fez- me :i b1nr;1 
·lo a·, z~r 'itic r etm t:11-,t rclo1·~nlo sc1·d.,-o foiLJ M 
:;·oy~r no ". fr:i1u1uez:1 com. l"J'.>c fallcí , pois 11110 
••llc p~·opr10 ohscrrn1•:l tl1a.·1;\mc:1lc n indilfo· 
,.::0n~:l o frie.1.a dos !\~1;i~us. 

A t i:·.: nrnstancia_ de. 11cs;;c d i~ . po1· ra·op0$\ ~ 
d•;; Ulll Ül·S lluS~fJS clt;.:110~ Cv-rcii!'i•lll:ll".io;, lCl'-SC 
:.:.o:ne:l.d.u ~ e eom. o ~~· ej1-Ju do gü·~·crn•). uma. co10-
1ni~são qnc se en Lcndcssc cou1 o.:> ll•)$So.:; aniis o;; 
olcscon tc:Jte.~. coin o iiru 1lc reunir o con~rco·a~ 
Udo:o; 1)S ~ne;ub~·cs do 1-~trtidl), lhO\"~\ r1uc :-t J;1~l.io~·ia 
(o o g over no s.cntit\h1 'lllC n. l'az;~o es,ta;·n. 1ln p;a.rlú 
~~us <1U·'! se :itl\st.o.v:un de. nô~~ e :-111c ~l';l n1istcr 
"·7."l' :.l::m:1a cous:1 m~i,; •h <1uc ~e csbi\-.1 fa
zonrl1). ( .!pai<"iclo.i.) 
_ $'.n~o-mc IO LÜlO Íntcn ci~·n,\.lmo1tc tl:l 1~xprcs ..... 

:.;ao-; l·~sl!~nt 7ntc~:-P1Jrj1tt'~ deL L~ ~·o 411te n;·i:l rc
~M1hc.;o .. 1i~s1df:Qr1~ no SC!t.l do 1i:1M1do lil,·\r.d. 
Os pa rlid ·'.' só S' sci_nrl~m_. c111:rn,Jo lm dh·,~r.~~ 11 .. 
c;a em td,)ns ou princ1p 1os, o 1~ntrc nú~ 1::1! •li
\"e~.i::-;·nci :1 niio e:i:iste. To< lo.~ :1<>1•i1·: e1u a r 1:a! i 1.a~:io 
·~?111p ! 1H.'l <l•> 1•rog-:·:1mm:i l ib~r~l. ( .-l!•OÚt'I"~ .) 
Ll!l i:Prpo -·Slt'!\nho o op.'..co, porem. \'1!!11 S'1 in
t..:-:p:w cnl r0. u:i~ e Y1l5. E.· o g 1hinol 1~ ri~ 21 ,lo 
.b:h?:ro, qac cou.sLi.t.uc n~n ~:c1~d.!l1k•i:·o c~l."J1H'~ 
'''> •.'lll' ii<) •lo ns tro lt1, or!!l. I~ n11slor :il'a«l:1l-o . 
:\ó> onlros, 111êno3 p1·udcn l•) '< o t:llvcz rncnns 
i1:L\icis. e n101vlcmo; quo os~c corpo o~lr.;n ho 
·l~\·e 1.lcs;ipparc ,·H rinnnto :tntcs : vús. 1·0e<111ho
cenrlo :..!i:\s o rnal qu~ ellc no" ct<usa, ento nd~is 
t?o:twia qu~ é preciso soft".·ei-:> com p:tc ie11ci:i, 
<!>\ie~ando r!uo cl!e p~oprio se p recipite nas 
s·)n~_b 1·0.s de '! ue s"hrn. (Apoiriào~: ar1o apoia.dos.) 

No momento cm rinc <'sto ministel'io dcsap
p:nccer, no mornent.o em •iuc sm•g-ircm no go"
Yorno Cltttros homens. c1nc quoirn1u g-ovo1·uar 1 
tl~ accó•:<lo com a~ aspiraç.ões do nosso" partido, 
cilo se1·:1, como e! :lutes , nniclo co•1u 11m só ho
;n~m . e enl:'.o s3romo.~ todos por um e ur,i por 
"}.los. (,tiioia:los.) 

!licnhuma indisposiçiío 1111lrinios con tro. meni
;_,,.\J ~i gum do gabinet~ . Nfio temos a menor 
'l'lcix1\ pessoa) a a:ticul:w. (.·\poimlo~.) Si fos
"?mos n se::;-uu· es inipu1sos de no<sos co1•nções. 
.i> pnt!<l.~.scmo• . ~lt~nrfor a t-<>nsi<le1-.1~:ões pes
-~~acs no excrc1c10 <lo nossas fu!lcçiics de dc
y111tnd~s, t:.h·ez <>S i1ctttao:s miuistros ti~essem 

t0o o ~osso :cpoio ; nã(l ha um só delles que 
nao SOJA :iibmonto estimad.i por nós. lm
p~llcm-oos, por ém, para este posto considcra
ç<.>es <le. orcl~m a m~1s elcrnda; a politica. não e 
ttm:i. s~1cn~1a q~.e so P?Ssa exGrcer e praticar só 
velo co::i.9ao. E precise, :inle3 do tudo, fazei-a 
vct" cabeç.a. 

E' lllis tcr attenclol' ás necessidades, ao an
g ra nd?c1m<l1lto dr. patl'i:i., 'l ue. a tudo devemos 
pre.fenr. (.·1pofodo$; muito bem; aparte$.) 
Contes~" que c oinmetti um ~rando erro t.o

mandn :i 1mpro!m. tarafa" de aconselb.ar a quem 
c?'1sf,.lhos ~1ílo m,; pedia. Consel!to e ª!l"ª fria, 
d iz n adag-10, 12iI1J. se d~ si~il!o a quem os pede, 
o .1u a~rascautaret- /lrlac ipali>te»te a. m inis
li"os . lt\z:io du s?lm1. te1,e o nobr.) pl'esidonte 
uo canse.lho em d1ze~·-me (flle 86 se retiraria do 
~rlür d1anlc de uma vo~~.ão desta ca.wara, 
P::rJCC-1M, c :llr~t~nto, prudo11te que S. E-:t, 
~nt·~ CJ 1auto lho ""Jª possh·el provocar maui
fest:1ç"o de t:il na turaza, porq•lO póda succeder 
q_uo o l'~Sll~t:tdo nffo corresponda á sua expocta
L1Y,i. (AJ!o io.dos tJ füTo apo iados .) 

A :\lt 1~u·."le que hoj_e tomo foi-me imposta 
pelos 11lt1 mos aco11toc11nento.;;. Eu coulin11aría 
const~an;ddo. mas 1•csign:i<lo, na posição em 
r1uc me ;1ch:wn, si 11110 se ti1•essem leia !Jrado da. 
com111 i .~'iio, :i <p1al encarregar::i.m de enteuder
ec co111 <'~ de3con lente~ . Noina"r tal comcuis
siio: ouc:11·:e.~:!l-:L d:> iuua tarefa séria, q lle con1 
serie_d:ulc foi po1· l~?s do.~empenhada, ftngir 
ckso.Jos d~ vc1· l'econc1lt:~dos amig-o~, e no mo
mcn to cm 11uc foram presente~ ºao hornrno as 
! '10. lc~ti~sim:is c::i:i~;-encias d~sgcs :i.~nigos. ex-
1~enc1:1s ')UC uos:ms ernm tnmbcn1, respondei· 
com ~ ~ª!" l:t <;no o nobre p1·osidento do eonse
Jhn rlll'l•~·10 ."º 'eit colla;:r::t cl:< guerr:1, foi som n 
m_onor d 1: ,· 1d:< 11u11\ zo111b:1rio. c1•ud, que não se 
1 uxl~ so11rcr :1 • .:in;;·no frio. ( A]loiculos, 11<.i.O 
1111owdos, upa;·t.-s.) 

A c:u•t:1 <lo nouro JH'•)si<lcntc ao conselho. 
<1ne cat:i hojc1 nodominio do 11111.llico. qtt<!l10. dÓ 
~e ;· 11u1 '.1'1~•. 111n_oule ~nra n histoi· ia.- puliticn. 
1lP.Bl•.' p:11r., e a <1n:tl S. E~. se refe:·iu no seu 
dis ,~urs11, d:indo-1uc. portanto, o dh-eito de toc:n· 
noll:l, 8u scrr iu pllr:i. ~OUl!lromcttcl-o àinnlc da 
opinião p11l1lk:i. (A]>•J:(1dos e ii.<o apoiar/os.) 

;\(!S-;:1 ;·arl:i ~11 1.1fe.•s" S. E:t. que ncnhurn.1. di
\ºCl'~cnc 1:1 ex1, 1ia cn trc n~ idé:is dos liber;\es 
•le;<"on tentc.- ~ as id~!!;s _do n-overno; que o 
que i!ll es qneri:im quorrn i<rnaimentc o minis
tcrio : -mas1 •?m \"e7. ·~e concl11ir, comoº rigorosa
mente d·:n:i con'"l111r, i1elo compromiSllO so
lcmn c d .~ cu:prcg::ll' todos os <'Sforços par;i. :\ 
rcaliz:1.'.;ão dns medida;; propostas, conclue que 
nada po<le f:1ze t·, porque tem certe;a que na:o 
lh~ 1·c.~ta1·(; tempo a~m 1i1im as leis ccii-
11-t'as r ••• 

E" inc:·h ·e l, bHt.5 está escripto. Este minis
tori0, q~c nb1·e ~ sua vida govei·namental, 
Lendo diante de s1 uma long-<l sessão, qnc tcn1 
as mesm:l-.~ i:lfas que nós, qne as consig na em 
seus r elnlor1os, n n falia do thron o, cm seus 
d iscn wos, q•.tc confus.~a :1 necessidade de renli
zal-as. cm duas scssiíc~ rc\midas. nem :t$ leis 
nnnuas poder.i. oh tol'! · · 

. Mas a folura. sessão ser:i de quatro mezes. 
$1 ª!l"'•r:\ nada. podeis fazer, com certeza nnd11. 
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fareis mais tarde, porque <> tempo vos fu.ltarà 
muito maia do que hoje. (Apoiados.) 

A ca.r~a do nobre presidente do conselho foi 
um desongano cruel para. o partido lib~t·al. Este 
partido j:i não póde espcl'nr cous:i n!guml1 do 
seu governo. Ella é, al6m disso, não direi a 
prova cb sua incapacid;1.de, mas a mais solemno 
can.fissfo de sua. impotencia para dil"igit- os ne
gocios publicas nas condições actaMs do p•liz. 

No.da tendes feito, nada podeis iccwr agorn, e 
menos ninda mais t1rde. Pot·c1uo, pois, vos con
ser\·ais no poder? Por amor ao p:)der '! O poder 
om ta.os condições não nobilita :, ningtiem. 
Só vos testa doixal-o, en tregr.ndo-o a j>ul.~o mais 
forte Olt mais experimentado. (,tpoiados, nao 
a1ioiados, apartes.) 

Exprimindo-me com esta f1·anq110;;a,1~ifo nogo 
:i j11stiça a que tem dit•eito a pes>oa do nob:•e 
presicfonle do con.;;olho. S. Ex. !(dfott cm in
ti·ig;is de que C victima, l°Cforinclo-SC :\OS que 
aspnlh~lll que entro S. !':~. e se11s arlver.;nrios 
ha combinação e cond1avos inconfe~sr.veis. 
Nuncn ac1·editei, não acredito, norn acrcclitaroi 
om taes boatos. O cnr;i.cter elo noh1·e pi·esidcntc 
<lo con~elho ost:t acim:t dessas :tc•:u~:cçlios. 
(Apoiados.) Po:· out1·0 hdo :t <lio;Híd,vlc do par
tido conse;•vaJ.oi' não lho pel"llliltiria aceit:u• 
tranS:IC\'5es (lc t~l nnturcz;i.. (A1Mifülos .) 

Som $0tº adre:·s:wio sYstcm:itico ds tod'1s ~s 
i·e~oluções prorog·ati\'aB cio Ot'ça.mento, como er'1. 
o .reputado M:ll'tinho Campos, antend) tochvi:t 
que ó uma pratica :i.busiv,,, que o pn:·hmenlo 
clBve procUl':w cohi\Jit· t:inlo •1u:rnto' lhe sej:1 
po~si\·eL H:i. cil"cnrnst.i11cias, e11t1·ci,11Ho, em 
r1uc taes·medid:i.s não elevem ser r>'lc:is:ulas. ER 
mesmo já vot•Ú llnta prorog,Ltiv:i. pnrt\ o 5 ck 
Janeiro. 

A esse g:tliincte, lrn. de recorunr-so o n:ib;oo 
presidente do con;ml\111, não ~ü o. rec1t;;o11 S. Ex. 
con1 o set1 rot~-,. 1nas ainda a C•Jmhatvu com t:. 
maior violencia. Entt•cta1ll1) Jllllit • dirnrs~s CL'M\ 
r,s C<ilndições daqnella minisL1i-iu. Al•Íll1 do 
outros :i.ssumpt•JS, cte que s~ occ1ipo11, .:ich:wa-$C 
assobcrbarlo com :t rofomm <!le [tnrnl, ~~nt1°:l :i. 

'l ual se rlo,onc;i.uciou :J. mo.is \'i•ilo 1~t 1: O[li''>siçãn 
dos adve1·snrios o de :ilg-uns c'1-1·ol1 .~1•JJl:ir1.,,;. O 
!"13.ir. ~inda niu i;sq11ocr11 os cli;;s7d1t11·os (\ l1N;
goslos l'Pt'" quo pas:o;oLl o \0 nnc1·andu rhi ~ f .. ) 
daqtwllo g.1bi1icte. O 1wll1·c pro,.;i•l011li°l do con
~elh.o l!lm sid11 muiln mais iºrdiz. Si u[,~·nrn 1lrs
goeto to~m ti<l!). pód1<-sa dizo1• 11uc \(•nl sidn pru-
1·0.ado P"r si mn.:;llrn. E:n lr:lL:o 111.0 m•qndl8 

" temp~ e:1:cln.m:wa S. Es. n~st.~ 1·c,ci11L1 :- cles
qrat;ado pa1·tido líbe1·al, pa1·1i ~;id,: úos le"("ll.~ 
E o que i·esponderiíl. S. Ex. hoje a '}UOm lhe, 
dirigisse igu:ll ajiostrophc ~ · 

Coufosso ao nobre presideu te do couse!ho que 
eu, que todo o pMtido lib_e~·al tem sancbd~s 
daquelle l%1po, que t:int;i tnsteza lhe ca11~:n·a. 
Os que aqui est.'io o ftze1·am p:wte d:i leg-1sl:i.
tur:>. reconhecem uo con1;olhciro Siniu1hú um 
dos mais eafo~çados, dos mais lcacs. dos m:1i~ 
dedicado> e desinteressados chefes do pRrt1do 
liberal. (Jf ui tos apoiados.) 

Si o actual nünistcrio ~e achMsc 110.s con
dições do 5 de Jancil·o, eu niio lhe negari.i o 
1ne u \'O Lo para a pn.ssrtgem <lo pro.i ecto on1 ~I is
cussão. l\la.s, aesdc quo elle 111'0 &;\ho explicar 
em que empreg..i o seu tempo, dosdo que não 

acha out1·0 moti1•0 pa1•a justifica~ a medida, 
além da vcrifics.ção de podeL'es, d do meu devei", 
ent homenagem às boas doutrinas a nós ensi
nadas pelo inqueb,•antavel deputo.do 1'fartinho 
Co.mpos, acgar-lhe o meu voto. (JlHito ltcm.) 

Causou-me serio reparo a decl:J.ração que fez 
o nobre presidente do co11selhn, do qnc esta 
medidc1 niio eta por S. Ex. couside~a1b de con
fünça politica. 

fün que tempo, e c1n que paiz uma medida 
d~st;i,s deixou de ser um;i, medida de confiança 
g-ovet•nam€D.tlll e polit icr. "! (Apo;m/os.) Coin 
certei~ não foi m• Ingfaterra, cnj;,s J)L'aticas 
padam~ntares inYoc:i ::>. E:t. tndos os rli:i.s. 
Semalha11te deebração nlio devi" partir do seus 
hl>io~, principalmente dopois do uiscurso do 
nobre deput .• do pelo !Uo de JaneiI•o, o :Sr. con
s~lhei 1·0 Pel'eil'a da Sih•a. f'óde algtrnm snp:ior 
•1ue co:n tal cleclar.tção lm~ca S. Ex. alguns 
votos conscrrndores par:i. a pass:i.gotn d'.). reso
luç~o. 

Par:i. thmonst~·:i.<;ão pleHa do ')UC a ruedi,la é 
de eonfi'1.nç.:t politica, basL:t pond ~rar que a 
sm' rejeição al"J';i~t•rb fatalmente :i. retiL-tLda 
do g·abineto. (A.poiado.,·.) 
Declrt.~ei des t.n. tl'ibune1 <1tte jamais vot:n·ia 

cont rn ministerios do meu partido ; mns os mi
nistm·io> do pl rtido libe ral s:i.o o.~ qac .~o oncnr-
1·og"-m <lo podei· j>tll':i. realizar :ts noss:•> idéas. 
Este rnitlisterio rnw t,.:,u üléao, nem reformas 
lil1crn.cs a reaiizat•, .'\iio é, pois, um minieterio 
lilierttl; nao fali.o ti 11ii11htt pll.bna vot.rndo 
cuatrn elle. (Apoiados; n!(ó a11.oiwlos.) 

O.~ zwmes proprios n:1o têm p.nl"a mim ,!,'l'ande 
impMtn.nc i:c, cli;so-o no. clisctiss~o dll. füll:t do 
throno. 

Os · honrad:is ministro~ são liberaog, il1'Lo se 
conL~sta, mas o nün istcl"in. ntia. Dcem-lh~ a d~
nornino.ç"o q1te qui?.~t·em, menos :i <lo lilicr:t!. 

.A. outro q1mlquor g:-t.binetc qttt! ::;o orga.nizo. 
cu d:trci n. proro;;:11 irn .. \o ministcrio at:tu:Ll. 
n:io, s.'1.lvo si se c0mpro1ncHcl0 p1~bHca Q sulc-
111ne;ne11lo a mndn.1• de rmuo e a arrot•at' a l>:i.n
dcit·a liber.tl. ( . .tpr1;·1('.<.) 

O Sn. Rin \s :-\'ire ln:;·o ll Cll!H):l. 

O S1l. 7..rnA :-'.'1:1o mo 1·1~pnto c•o1n forças 
n:ti"rt ,-i1•;.tt• :~ l~!1J1,'):L ' ~! li '!ueo S1·. p1·c:-ii·lontc rl1l 

êon~elho cinkweon o S"1H' 0L·no e:lo p:liz, o cm. 
cllill est1·•,ito h<1jo pt·ctcrn~i:t ""''11rnrirn<br :1 todo 
mi1ndo. Infolii <lonomin:il;ii•1 foi csln. l]fül se 
lomb1·011 o nol>i·ú p1·e~i<lcnlc elo éonsclho do clar 
a•1scu111inisl" t"i•J. Outrºot•a se dizi:t a nâu do Es
t~t!o. H:ivia nlgum:t cou~a do grandioso ncsstt 
imag-em. Em const1·ur,~ão n:tval nada. ha\'Í!1. de 
~1ipol"ior :\ n:iu. P,n·:i clirig·ii- urull. dessas pode
rosas mll.chinas tlc guerra, capazes do lutalº 
contl':t os homens e contra os clomontos, pro• 
cur:wa-se semp1·e um official superior, bravo e 
cxperiment:ido. umtt ttipol:ção_ intr<:pid~, 
aguet·rida o capaz. A denonunaç::io, pois, do 
u

0

\u do Est:.do, fazi:i. desde logo suppoi· que 
os que so colloc:wam :• ~esta. do govcr?o pos
suit:io todas estns qualtdad ·s, que mngt1em 
pode, nem de\"<J exigir àa pob:"es. r1m1~i:o:" ?e 
um:< canôu. Cma n~u nem todos pódem d1ng<r. 
Remar urno. ~:uia qualt1uer o póde fazer, 

Nem todos são aptos para gO\·erna.r em nome 
de um grande partido, ~obretudo quando est_e 
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partido é o pa:tido liberal, tão cioso de suas i march:;. ~ si!uaçii.o libe:iU. entendo que com 
tradições histor1cas, ~o zeloso de. se?-s com-

1 
um mm1steno que se qu1zessG el~v:r a toda a 

promissos, tão suscept1vel de sua d1gmdade. : altura de seus dev_eres ess:t oppos1çao sena um 
o s J Pi;:,;mo :-Então não têm dignidada , novo germen de ~tda, ull?- grande ele!nento de 

n. · , • . . ~ . . Ex · , força para o partiolo dominante. (Apoiados.) 
os que sus~_ ntam 0 S'º' erno · So 'i · · · e 1 As victoria.s não se ganham sem c~mb<tLer, 
<J.uem ª tem· i as conquistas da liberdade demand:i.m sempre 

O Sn. ZA~rA: - As palavras que aca.bo de · grandes esfor~s- · 
profot"ir Hão devi:i.ru, nmi podiam j:imais ter ai Forçoso ó quo cu publicamente confesse uma 
interpretação que lhes quer dar o nobre col- ' triste verdade : a na~ão vai nos olhando com 
lega, a quem tanto respeito e consideto. Não desconfian~ e des~I"endo dos dolts pa.rLidos 
é> minh" i~tc:11ção oíTender a n~nhum dos mem- constitucionaes do Empel'io. Coin o proceder 
bros da. maioria, d.os quaes nao mo acho s~pa- que temo;; tido, todos Yiio perdendo terreno 11a 
rado, senrto pela falt(l. de confiança que srnto opiniào publica. Libemes e consei·vadores sof
pelo gabinete. frem as ruesrn~s ;iccusações, inco~i-em em igual 

Encaro os factos. '1º7 obscr1·0, pdo pris1no., clesagrado. Sente-se por toda a parte um 
C)UC me parece >"erdadc1ro.. . mal eslar real. Parece-me que nos apro-

o SE\. J. PExrno: -Ma~ tolero.não que out1·os xin::~mos de n_m" iipoca .de d>sso1.uqão politi~n, 
os encarem por outra face. tal e a confusa.o que reina nas ideaa, nos ho-

0 s .z N'- t 1 · t N- rn.ens e na causa. 
E\. A~r.1. : - • ao o ero somen e •• ".ªº A existencia de partidos bem organizados, 

cont~sto, _antes :econhe~o '.:cada. um o direito fortes disciplinados é condição -vitnl dus go
d.e ~n·e;g~r· dê nun~a .o~inrao. So co11he::o um vernu~ repre~entativos. 
lu~1t~ a li~~rdaa_e rndt~.idu:il : \ 0

1 
~treito de Si ha hornens baslantemente patriotas, desin~ 

t?i':eiro. N~opo,so, po1t rnto, te1 ' yrdenc;.ão de torcss:i.dos e cap11.zes de fazer to:l0s os sncrifieios 
lt_ru1tar a liberdade do nobre depu~do ~: ~p:·e- p~ta no~ et·guerem do a.batimento em <iuc nos 
c1ar, 

1 
como entendt!r, a marcha do ,,ove no querem lanÇJ.J', si lw qncrn se sintii.com forças 

o.ctua · . da emp1·ehender e realizctr a gr,i.ndiosa obra do 
O Srt. J. P:e:-;mo : - '>. Ex. estig-rnathou os go\·erno da uação pela n:i.ç;lo, estes homena 

seus colkgas. que suz·ja.m, que c:ongTeguem o reunam em 
O Sn. Z,Du : - Que injustiça J Onde, quando torno de ~i todos os bl':i.zileiros bem intencio

e corno l O que eu quero dizer e ,1ue, si foi nadas, qne desejam ve1· p1.,,dominar no go1·erno 
se.orre uma t:trefa séria e import01.nte 0 go- do paiz o elemento popular, l'epresentado na. 
yerno de~le p:i.iz, a au" importaucia subiu de c:.mara dos Srs. deputados; ri_uc estes homons 
ponto depui~ da lei de\) de .Janeh·o e d.l elei- e&liueçam prejuízos passados e odios ·:i.ntigos, 
ção do 31 de Outul>ro do anno pii.s$atlo. que ja niio têrn razão de ser, que se náo _l)l'eoccu~ 

A missão dCl nm gov.irno urg-,,liz:cdo :ente pem dos rotulas politicos, que em outros 
uma carnar·a lh·remente eleita e filha da e!ei- tempo& trou:t;eram. 
çào dirccl:i. ei·:i. fundar uru regimell inteira- fü1o se po::r;;unte a ninguern donde veiu, 
mente ·noro, de harmonia COlll '1õ aspiraçõe5 mas simplesmente para onde vai. 
nacionacs. esquecendo de ur-.rn yez as praticas Organizem-se novos partidos, si preciso .für. 
con<lenrn:m•is de systerna indit·ecto; º"' 01·g-a- Serei sold:ido ol..senrn, sim, ln"-S dcàicnilo, 
nizar o go,· eruo p:irlamenl;<r ~om n possil'el jurarGi l..an<leir:i 11," fil,.iras d:tquelles, qnc ti
purew. (A.poiados.) vcreiu 1ior 1nute-abrgc1monto e re:ilirlade da 

!\'iio é nu po1·0 br:lúlciro que falta n educação lil>crdadc pnliti.:-a <J iii.lividual. regener'1-<;.ITo a 
pohlica. Elle co111prchendeu melhor do r11rn verdade do ~ystema rcpre8ent,,1ivo, engr;indo.
nós outros. dcpuLados; scn:rdores, rninislrn>. os cimcnLu d:c p:i.tna co11111mm, que do\·e ser o 
seu~ /'!.tos d~~eres. l\.:_cebG1\de brnços.n.1~:1•tos :üvo dus e sforçus de tudos Q, ,brazileii:os. (Jl uito 
a 1 e 01 mn ~ c1ta~:i.l, nuo ob~t. n.te. a rna.1011a d.i !Jei1i. muito br:m ; m·al/oi· e comprimcnlado e 
naç~o ter sido prirnda dn e .cr "I··~o do ,·oto; .os 1 vicar:aente felicitado por muitos Srs. dcyu
ele1tores executar~lll a n<w.1 lei com " lLHl.101· i t d ) 
ind~pellllenda e hombridade (apoia<lo.<); os j ª os· 
pc.rtid.0s existentes no pai?. achaui-sc neslC! rc- O SI:'· C.1"'D!DO DE ÓLH'lllRA_ (pala !>rd~ni) :-
cinto perfeitamnnte rq1resent.i<los pela quctn- 1 Re<tue1ro o encerr.'\mento da discussao. 
tidade e pela quali.Iade. o SR. Dt:QUl'; EsTR.lcDA T,i:rn.:nu (pela or-

E desta camara, de cuja reunião Linto cspe- dem) : - Hcqueir·o \·atação n ominal sobre o 
rav:i. a palria.. o deste g-01·erno, que de1·ia en- rClquerimG1lto de encerr>\mento. 
c_arnur a.s idéas e as '.'S[>irnçües do nosso _par- Sendo p<isto em votação o requerimento, 
ti_d~, ~ que tenl surg1do que tmce uma ltnha fi ca empatada a. votação. 
dlvisoria qualquer entre o no~so pa8•ado e o 
nosso presente? Nada, absolutamente nada. O SR. ,bLrno BEzERR.1. reclama quo vo.tn
(Apoiados.) Somos hoje o qiie foruns hontem, r•im a. fav~r 4!J _'.'rs. deput~dos e n 1"ssCl sent1do 
Camaras e governo n:to fazem diifore nça al- ped:: recl!ficaçao da votaçao. 
gmna d:>íi ~amaras e go\"ernos a~ ouli-'ora. 

Dis ardo do nobre presiclünte do conselho no 
modo <le "lireeiar a prci;en•:a ile 11ma nut11erosa 
opposi~•;ir; consr•rv:rdora neste recin to. Em l"CZ 

de cooatituir clla um obsto.culo, um crubar:i.ço á 

O Sr. Ignacio ~.lartb.l.s (pela 
o;·dcm) :-V. 1· :e::_, Sr. presidente. merece a. 
confi:i n ç:1 do todos, t:i nto da maioria como da 
oppo<ição, 'iuer .·nn~erva.dora quer liber 11. 
Depoi< de yerifieação, d~clarou que :i. votação 
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oetava empat3.d1. (A.pofados.) O regimento es
tabelecou. o modo de qualqu~r deputado recla
mar t·ec;t:6.cação <la. yo~ç.'io, o. o modo poi- que 
c~mpr~ a ~esa deferir est, pedtdo. A rectifica
çao ~01 feita e niio póde ter logar segund~ . 
(Apoia•los, não apoiados e aoartes.) 
~nfiamos na ci ·cumspecÇ:1'> de V Ex., e 

pedtmos que mantenha. a. sua declaracão. 
(ApQiados da opposiçtto .) • 

O Sa. PRESil>E!\'TE: - Os S:oi. secreta.rio~ 
cont~ram da primeira vez 47 e da segunda 47: 
por isso decl:lrei empatnda a vot.:i.çli.o ; mas, re
clamando um dos n~bres deputados que tinham 
votado contra. o pedido de votação nomi n(l.l 49 
Srs.- deputados (reclametçõcs), procedo :i. nov(I. 
verificação, par~ q~e nã:o_se diga. que do11 uma. 
deci.s."lo contr'ar1a. a mamfestação da camar.i.. 

. (~f ui tos apoiados e reclamações da oppo
stçao. ) 

Pr~ede-st a rectifi~ação. E' rejeit.ado o re
querw1ento para que a votaç1lo do encerrn
mento seja nol!linal. 

Procede-se â vobçã:o symbolic:i. 
E' a.pprovado o requerirr;iento de encerr a

msntro. 

.A:-ndrade Figueira requer votação 
nomrnti.l para o. disposi~iio proroga.ti\"a do orça
mento. 

E'approvado. 
Proced~-se à vot(l.çlo nomiual. Votam a fa,·01· 

os Srs. Adriano Píment~l, AlmeiJ;1. Oliveira, 
Salusti:lno, Sinval, Castello Branco, Basson, 
Moton, Jo 'é Pomp~u, Rodrigu•JB Juoior, R.'1.tis
bona, Bezerra. Cavalca.ntí, Ma.noel Carlos, Souz:i. 
Carval110, José llfariaono, J. Ta.Yares, Ulysses 
Vianna, Sera.phico, Antonio do Si,1u~ira, Spin
dol:i., Ribi:iiro de Mo.n•!z~s, Lourenço d <l Albu
quer11u•!, Thoophile>, l'rMO Piln~nt ~l, &ra:o d:i. 
Estancía., Ba.l'iio de> Gua.by , Ruy Barbo~, 
Prisco Paraiso, Francisco Sodrê. Rodolpho 
Dantas, Roc!rig11os Lima,.Tu.,...mcio Alves nAl'is
tidcs Spinola, Leopoldo Cunha, Bezerra de Me
nezes, Rodrigu·~& p,,i:i:oto. C:rndido doJ Oliveir<L 
Aífün,;o P cnna, Lima Duart·i, Va.z d·~ i\folto, J' 
p .,nido, Sil,,inuo B:nodw, Montandon, vieira 
de AtHlra<! ,, f ,.licio dos Santos, Alfonso Colso 
Junior, Abolindo de Brito, ;\lorefra de Barros, 
Souza Qu--:iroz Filho, G1inqro•o Marque~, Al.,.es 
d1~ Arnujo, Silv:> Mafra, Bulhõc> Jardim ~ Gon
ça.h·,,s d :1 Carni.lno. (53.) 

\"01.am contra os Sr~: 
Pas;;.os Miranda, Cantão, Cruz, Ma.c-Do

well. Gomos de Castro, Tarquínio de Souza, 
Carneiro da Cunha. Tertuliano Henriq•ie$, Cruz 

- Gouvêa, Portelb, Peretti, Kego Barros, Hen
riqu~s Marq11es , Souza Leão, Alcofoi-:\dO Junior, 
Gonçal'll'es Fer~eira, CoGlho · Campos, Awujo 
Pinho, Zama, Barão da Vilfa d!l Ba~r:i., Duque
Es trad:i. Tei:o;:eira, Paulino de $o117.:i., Almeida 
Pereira., Alfredo Chaves. Andrade Figueira, 
Ferreira Vianna, Ig-nacio Martins, C~l'\"alho 
Rezende, B:irão da Leopoldina, Perei ra Cabral , 
Olym\)ÍO Vabdão, José C:i.etano, Almeida No
gueira, Martim Fr mciaco Filho, Costa Pinto, 
Ulhcia Cintr 1, Escragnolle TaUD3.y, Cama.rgo, 
Ribas, M~citll, Fefüberto. (41) 

São, pois, o proj ecto e emenda approvados 
par:i. pns,:i.r á 3• di ;cussã'.o. 

VOTAÇÃO DA RESOU1ÇÁO 

O Sr. Candido de Oliveira 
requ~ di.spe= de intersticio p <l.r.:L entra r 
em d1scussiio na sessão seguinte. 

E' iipprovado. 

Entra en1 dil!Cu3Sã') o orçamento da guerra. 

O Sr . .A:fl'?n.iso P enna (m inistro 
da guerra) d:i.ra breve resposta as nobre de
putado polo M11ra.nhl!:o, que occupou a tribnna. 
na. sessito antecedente, não só pela <h fe:·encia 
que deve ter para com S.E:t., como pelos aa
snmplos a que se referiu. 

O no\J1·e deputado censurou o go;erno por 
não ter aceito as emendas otf·recidas pela mi
noria ao or~amcn~. A c~nsura é injusta, por
que o goyoroo acoitou m•ntas d:is em<?ndlls of
fereci<lus pela illu<tre minoria ao orçauiento do 
impe1•ío, •' si o orador não aceita as que for:.m 
offcrecid:1s ao orçamento da gu~rra, é porque 
c~•as r.~dl!CÇõea trnri~m grandg transtorno e 
embaraço aos serviços da repartição a seu 
cargo~ 

E' ponto amplaraente discutido oas duns ca
maras, os inconveniP.ntes para a verdad1 do 
orçam•,nto, a al:>ertu~a de cr.,>ditos eupplem~n
tareJ. Por isso propoz o ora.dor, de accôrdo com 
a commissiio, o :rngmento de slg-uma.s verbas 
do seu 01·ça.m~nto, afim de que os servicos fos
se01 dota.dos com a; quantias que a c:tperiencia. 
t·;m proy:i.do serem neccssarias. EntN essas 
v.•rba.s nota, por exemplo, a; g_u c se referem 
n.o premio dC>s \"Olt1nlario>, despezas com trans
porte> de tropa. e otttras. 

E' :;aais co11seDta.neo com as ;erdadciras 
normas orçamentarias votar desde jã os cre
di tos necessarios. Foi, pois, por essas razões 
que nlio ª '~eit ·li as emondas da minor iilo cons~r
'\l'adora.. 

EnLrou o nobre deput...'\do na. critica da. re
fornin.s e factos, jã. larga1Uen te ·discutidos pelo 
s~u illu>~t·e n.n\eccssor, o St·. Franklin Daria, e 
pelo orador. Asoim, cens1trou S. Ex. na reforma 
da oscola militnr :i transposiçi1o das m 1terias 
d<> 2• p:tra o 'l o n.nno. O seu honrado antecessor 
já c~~licou â cll.m<\r:I. ')UG :tssi:n procedol'n al\to
ri7.ndo pelo art. 255 do re.~ufawonlo d:i.11uella 
escola. 

Em r·' ll'lção tl;'~sco~:1 d~ Rio Grande do Sul, 
tamoom o seu :inL•.,cessor j:i mostrou a coll\·e
ni~neia qne h:wfa. de dar-se ã:111elle estabeleci
me nto mai0rd·~s~nvolvimento. Es~:i. conrenien
ci.ã ô tanto m:1ior quanto n:i.11uolla pro.-incia se 
acha e;t'1cionnd:i. gr:inde par te do nosso oxer-
cito. . 

Ainda o hom·ado deputad·) fez nma censttra, 
_ qu~ tem sido m'ü' de urnn vez r e•pondida, a 
respeite> d:i. accumulaçiin de erupregos militares. 
Informando-se a re~peito, conheceu o orador 
que 1nuitas d·:ssa> ccn•ur:l.; carecem de fonda
mento. Na ~scolamilitar ,,,lgurn lentes exercem 
nella cornmissõe> militares com vnntag~m para 
o ~?:·viç::i e sem p~njuizo da regen.ch de sua• 
cadeiras. Qunnto j cens11ra que fez S. E:i:. sobN 
a. nomeação para ajud~ntas de ord~ns, de offi-
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ciae < ar.-cgimentad:os,_ é tfa. compete~cia. ~s 
presidenles de p7onnc1as esso. n_o~eaçao, e nao 
•C <le\'e p ~r obsta.e ulos s.o exC!r~1c10 d~ssa coro
peten cia. 

O re.,.ulamento permittc, ali:.í.s, no<ue::i.r offi
cfaes a~rGgimentsdos na falk"l de offic1aes de 
co»pos especiacs. 

Ifa, por exemplo, hoje emp1·eg:..dos nessn.s 
commissões 52 officiaes ar1·egimcntadcs, mas 
elos corpos espeeiaos, apen;i.s 22 não têm con1-
missões, de soi·te que si elles fossem preencher 
os logares de outros tantos officfaes arregimen
tr.dos ainda <iBÚm ficariam 30 desse8, occup:rndo 
:v:t uellas funçõecs. _ 

N;io serâ. o orador que contradarà as bell:o.• 
p~l:wr<\s do nobre deputado a respeito da das· 
centr:üis:ição administL·ativa. As phrnses elo
quentes de S. E:c mere,~em a sua aceit:i.~ão e 
de todos os que con~~deram as com·eniencia~ 
do p:i.iz. Da au:i. parte tem conhecido as in;on
venie ncias da cen tralis:i.~io, e fará. o 'l ue puder 
-para descentralisar ce1·Los serviços sem quebr~ 
do. unidado da admi-niatração. • 

Aceito. a emenda elo nobre deputado relalivll. 
aos reparo5 precisos no quartel da cidade de 
Caxias, e acreditando ter tomado em conside
ração n> censura~ feitas por S. Ex •• julga não 
dc,·ct' nlong·D.r o aeu di,cur,;o, A discus>iío do 
orça1uo nto do mini>tario d;i. guerra tem sido 
larga e ampla; e a~sim pa.1·ece-lhe q•1e as 
ques~i)es rela.tlrn.< ao seu minislet·io ja devem 
e~ta1· \Jcm conhecidas àa caruara. 

Censurou tambem S. Ex. qu~ med<cos per
tence11Les ao co1·po de saudc exerçam funcções 
estr:i.nha• ao ministcrio da guen-a. Decbra o 
ot·adol' que pelos fac1os que conhece otficial
mente n:io 1110 ó ved:ldo empre:,,-ar :LS medid:ts :t 
que 0 nolire doputa'.lo se referiu. O :Sr. Ca,ntão :-Sr. pi:esidente, ell-

F,irà todo 0 possn·el p:i.r;i. que o pessoal do contrando-111c •le novo corn o nob1·; ministro 
corpo de ~:i.ude seja di~tribuido_ pelas provin- da g-uerr;i. no terr.;no da. discusso\o dos 
vinci:<s, conformo " nece,s1dade do sei'- n0g-ocios da sua pasta, cumpre-nie. antes de 
viço. tudo, m:uüfc~ta.r a S. Ex. os agrl\decimentos 

Quanto :i.o corp~ ccr,l·~siastico, tem a respo11- que ihe <leYo pefo. atenç{io que pre;lou :is 
der as. Ex. <iue j~ a.1optou p~ovidend 1s 11nr-" consid1Jmções que ap:·esentei quando dis<:uti a 
que a guarnição do )farl\nhiio tenha tim e:-.- íh:!l.ção de forç.•s de terra e pelo c:i.valheirismo 
pellao. E' pt·eciso, 1iorérn, noL'l.1' que. s~ndo o com que ll<C lcm distinguido em seu tn;to par
quo.dro do c01·po ccdesüistico de 60 officraes, ticulo.1·. 
:ipenas conta 3(l. .) Sl\. AFFO:o;~o Pz:-;~A (miiiisti·o da gzien·a): 

Outro ponlo, q11e fez objecto dM c~nsuras -E' meu dl)vcr. 
do. nobre deputado, foi a al.1ero.ção ultiruamcpto l o SR. CA~T:;,:o :-Animo.do :1ssim por estes 
feita no systei.i" de forncc11nenlo$ do exercito. sentimentos do S. Ex., ouso yo!tar a tribuna 
!\esse ponto S. Ex. não foi bem informado, p:\r:i. aind:~ occupar-mc com alguns l\ssumptos 
como pl'O•:a o ot·o.der com uma t:ibclla tJlle mo~- attincnLes :i.o ministerío da o-uer1•a. 
tra ú c1>u1ar:-. e •1uc publicarí1 com o seu dis- Sr. presidente, quant;> "mais proseguimes 
curso. cm no<sos tr:tbalhos mais sentimos, e devemos 

,~alimenta"''° do sol1intlo .ó ho_j" _ rnelhor e fament:u· 'lttc o ministerio 28 de Março dei
m~1s abui1•l11~1le. :\.s economia~ rc:1h~ndns 11os xasse 0 gorerno fóra de tempo, sem poder 
corpü~ no :int1;.ro systcm~ oram 1111as1 scu1p;e realizai· as medidas consigno.das em seus re
.foil:i-~ ~m <lctrimc!1to dt• sol~la~o. ~orno provam bto~ios. n.edi<las ,1uc deviam mcre~er não so 
mmtus :tl'lo .• e av1sm d0 nunister10 da guorra, a consi1leração de sous successo~es, como desta 
prncm·:in<l•J 1•ep;·imiz• esse :olrnso. · carnar:\. Infcli1.1uonte, permitia-se-me a fra11-

Qaa~to :ls _ •ki<p~za< Chl \'Írtu•fo .dcsi;n i·cror- quer.<', a m,,ioria da c:imar:i., ne1:1 "actual mi
ma, nao ilunda que tonham crescttlo :i.li;umo. nisterio toin mostrado b;\Slanl() mt~resse e pa
cous~, lrnsenclo: :_omo 1k f;\c·to ha, 11~:1i-; aliun· triotis1oo P"r"' ostudar e realizar aa medida< 
ui:nc1a n:is refo19ooi dos soldados- Enlretttnto, propnst:i.s. 
pc•le a>scg11r;<r a ca111a.rn. que a. yerha do ct.1p<i, 0 S l p ( · · , d • )• 
em VGl. <lé d:\!' deficit, da soara. ·- R ·' Ff•'O:\ºO !l::-::u !n•m_s.;·o a 91tc1~ a . 

Qtianto ~ 0 $j«lema de c•cr;ptut·n~ão, j:i nn- -:\ao_ "e pude fa~er de ato;pddho grandes N
tcriormcnte cliini11uido pelo Sr. Visconde de f('rrna>. 
Pelotas e pelo Sr. Visconde ·h Paranl\guà1 não O Sn. CA:o;T:\o:-De accôrdo, ma$ Y. E:.-. 
foi ~lle augmenta.clo cGm a reforma. E~scs li- não iJoder:í. nega.t· que nenhuma das medidas 
vros nii:o são t:mto.:; como se assevera, rn1o pas- proposta.s tem sido realiz:i.<la,e ou citarei,_ c~tre 
san<lo a m:lior parte dallcs de lil·roa de ta- outra.s. as que foram propostas pelo ministro 
lõe•. d·' g ue rm, irn tecessor d e V. Ex. Refiro-me par-

Cen surou tn.iuber.1 o honr.i.do deputado de ter ticul.armente a U!Ila medida que tinha por fim 
o Ol'aclor m::md3dO 3l!j"umas praças do cxe;·cito sanar uma elas maíores injustiç.as que h:i. no 
espemr na escola. militar por sua vez de ruatrl- c:s:ercito. 
cuia. Entre nós,con10 em toda parte, sempre houve 

A essa ccn~nt:\. ;o~ponde o orador <pc, mais ou ntcnos repugnancia para o ~erviço 
:i.lé1u d:i. f;raude rnut:<>;ein elo proflorcion.'.Zr d.is armas, e nos pai:zes civili$ados tem-se pro
maior instrucç:io ao "i.:crcito, ha\"ia a de obstai· curn.do por todos os meios diminuir ess:i. r?pu
quc muitas praças regre~ ass·•111 :t corpos esta- gn1rncia. Si assim se procede em outros p:uzes, 
cionados cm pontos louginquos. Bem ter c-onso· ,1110 cam\nhi>m na Yanguarda da civilisaç~, 
guido a matricula para que tinh:un Ji .. cno;a. co111 maioria. d!? razão de1'0mos procurar real1-
Mandou, pois, o orador addir es3~~ pr:t~aa r•o zar entre nós. ond.o o soldado ainds. não e 
corpo de alumnos, ufirn do roalizarom as auas tratado colllo mcroce polos serviços iroportan
matricula.s, conforme ns vagas que so des5õm. tcs t1uc p1·esta :io pnii, comquanto rcconb.eça. 
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q?-e_alguma e.ou~~· j~. so tem feito .cm bem ~b. i f.c;::ol-os por esii mane ira, ao n1enos procure 
d1stmct:i. d nsse m1lit rir: mo.s arnch mmto i dM nsylo nos qna~tcis às suns mulheres, e tam
íalt::-. _ . . . . . I b?rn :i.li111··utal- ,\S com a..<; sobras do rancho, . si 

E p:ec1so (fllO. as let~ m1ht:l ~os s?,:~m fo?t" s i n1s.-ro não houver algum inconveniente. 
<lo :i.~cordo , o 1n"1s pOSSl\'el, cOl'll :ts 101• da na- i o sn , 1• p · · 1 d · · · ld • l r ~ · ·' · n·x~n >;;x~,c ( mm1s ro a guer-
t1::·e_za i o rir cciso qtio o so '"1t;> t~n ~n un1:1 ' 1=-I raj:- lsso tm1·ia i:çr,~YO transtorno ã disciplina. 
ciplurn., mas por est.~ palarrti. d_is!:1plrna .na> nao do~ corpos. · 
devemos entender «m1cnte o rigoir. a cc,.-~ obc- _ 
dienei(\ , ()bodiencia p~s~ir:t (IQ SC!l superior ; ~ s~. CA~T,\O : - . Senhores, niío ~a classe 
nessa disciplin.i tk'l·ee'!tar t:unborn a instl'ucção, ma:~ d1g-M <le comp;i.1x:l.o, n~~ que m:us ~ereça. 
a educação que o soldado deve ter; e si o l~stado d~ i:.st~o do quo a cb .sse nnhtar. (,tpoiados.) 
com mãos pro<lig,,s tem ,Jcrr3.mo.d<i a instru,•ç:1o 1 E p1Jr tsso_ qti~ , ~1 me atro 1·0 a tratar dest? i:\B

pnr tod.is as ontt•;is cl:·sse5, justo e ,1110 :i. clusse sumpto, nu.o e pol'quc entenda _que as mmh a.s 
mili tar u:io 1i'lu~ cs1ucci<l :i. ua pa~tilil n. dc>~o \laLvras te11ham :i.lgumo. autondadc, nem me 
llenoti.c.io . Jttlg-ue cmopntente .. . 

r-:· pl'eci,;o riu ' nn. instrucç~o dad:i. ao ~olrl ado O Sr... :\n·o:-;so P Ex:.-.• (mini~tro da. guer-
não s.ej:i. esquecido ~ clemont0.rclig-ioso, 'J.llG ci ;·a):- Tem muit:J. :iutoridade ; V. Ex . ê muito 
o m:1.1s poderoso mcw do mor:ih!\:\~. 0om;•etente. 

O nobre ministt·~ ela gum·t·a. deni recorda~-se O Sn. C<1:-."l':i.o:-. . . ma.s l'lva.'.io unicamente 
1c um dos Mti~os rio reguh:.lentn d;l Conde de pelo interesse qu<i mo· inspira. o yer que e•sa. 
Lippo. <iuo infolizmcnte ainda '"i.a-or:i. entre nôs, cl:i.ss ~ . compo.r.\livnnent ~à~ outras, nào ó de~ 
lLrtigo que tah·ez sc,i" o nni<'o C()mpaeivel ~om o vida.mente attendidn, sendo a1iâs urua da.s que 
nosso o.e tu:cl <isl:t<lo soci~ll o p11r iss.'l 1H> c~.so de m:i.iB ~eviMl scl-o. "'ttcnt,_, o fim de sua. insti
scr conser v"J.o em noss:i. lcgisbç:lo milit.'\r : 6 tuição, e cs ~crifici01; & que ó exposta. 
ª 'luolle qnc determina que o soldado de\'e A niedida, Sr. presidente, a que Nferi-me no 
pa11t(l ;· o .~ct< proccrlim1:;"1,to J?alas 1·c.!;·a .1 drt P'iucipio ào 1'tett discurso. que peL'I. inj~stiça. 
v il'tuàe e d11. cc..nd.1t1·ri. t<m•er a Deu.< e o!;::rlo- de quCl cBt:.1. reyestid;i. ca11S:i. desgostos no e~er
_. do· ,,,·dens que 1/i.a (orc in :m,»ostas. cito, e da '{ll:tl trata o nollre ministro, ante-

}fas, senhores. cou10 é qua n s.,Jrhn~ p<ldc oés:>01' do :i.ct~:i.L em seu r eb.torio, cí o decre to 
pau t:1.r o seu procedimenlo pCJhs reg:~s <l:i v:~- u. 5i.i73 úe 27 dCl Junho de 1874, que te~ula a 
tude e d;. c::iailuro.. si olle iüío tem um:' reii- p1·0:.noçiio para 03 .::orp<>3 de engenheiro~ e de 
giK~ ~ · e~L:icto maior de 1 ~classe. 

Determin1> es;ie decreto, que os tenentes de 
O Sn. J. PExmo : - 1560 é <lcvcr de todos. não est:<do-mt.ior de 1~ classe, quo são os prim.~i-

G sü d~ solcbdo . ros postos desse cor po , sc,iam tir:i.dos dos 2•• 
O ::>11.. C.\:"TÃC :- Como é que cllo, ~em reli- tenent~s uo :i rtilhnrb que tanh:ull. o curso de 

g-ião. p:)<lc to<' Lornor de Daus ·~ C-Omo cxi;;:ii·-so engc11h:i.ri:i. ou de estado-maior, e qu~ os cti.
ciuo o saldado c\1.mpr ;\ deveres , q11~n<lo 1\iio tern pit.iies d.J corpo tl'J engenheiros sejam tirados 
bastantcseonhccunentos par~ pt''!\'L:tment~ :11n•e- dos ten11nt c.'> cfo cn:·po do eôtado-m:1io~ de Í" 
ci:.1-os 'I cbS~'-" ou dtJS 1•' lenontes de n.rtilh3ri:i., que 

r. li t.onh:un o cur~ com1ileto de cngenhlria.. 
l) Sn. J. PP.xmo :-·~· por'111 0 o capt> 'Lo n;to . 

cnmilro ~ seu ,!ernr. D:qui se se;;-uc q110 e~te :; dous corpos sci?n-
tiiicos, o de cngenhnna e o de est:tdo-m:11or , 

O Sn. C .\XT1o :- Port \nlo, cumo.;arci por tiraui 0; seu.~ oilki:1cs sômente dos io< e dos 2°• 
ehnm:ir :\ :itl~1l<;ilo d11 río1>1·c1 1<1inislr.1 t"tra. c:sL<'.' tcncut~' do ::1r_til ll:i.ri:1 e._ com? c~nsa~uancia, 
ponto : S. l~x. <leve :<di1·:i.r o on.ún" '!11c 1 1.•1·~ '!'rn c~tcõ .,ffi rtM:S <lo ar t1llmn:i. tem d1:.nte de 
se r minL5tr.•<lo :rn ,;;;hl,vlo . ...-ob1· muito 11:1•·:1 •r ic si ,1,m:r.i •jU :uros. pel113 qua~s pouen~ fa~er 
:1.S csrobs rc;:-i morit.'\c~ 5ejar.1 C~<?rcio l:ts r o.::u- '-' :l\' rcir<1, os qu,,~s 9:lo : o'.<" corpo ~<l nr~tlh:<r13, 
l:ir1 nonlo e com o p~o,·<:' ito <111c ''' 1b ·: 1i c:•,;pur:,1·: v <ln ('a rpo cl" os:ad•1-111:uor de :i.rt:lhart:\, o do 
nessas oscoh~ paNcc- mc <lo toda a c•lll':c- corpo de ongenhcirns e o d? _:orpo de ~stad_o
nicnci:I, e mcs:no justi~11. c1ue t:imb<?m scj:1111 :naior ; :·ntret:into qua os c:1.pitaes de :>.rt1llmrm, 
:idmillidos os filhos d·~ sold:tclos poliro>. i{t!- cmuo1.,, tc nh.'\m o cm·s() do cst:\do-m,.ior ou o de 
firo-me nos soldados l'US<la06. p_Or•p.lO COlll O Oll(;OllbU?ÍCl., nãO eodcm 1'Spirnr Ulll log-ur. IlO 
pequeno sol<lo que pcrc:)bcro. n.ª? 1lisp.m11 de cor po de cng-enh:l.rl:\, nem i;io_ de est.~o-aia10:. 
recursos p:n·r. sustenbr n sua fannlta . e dar cdu- e os nlfo,cs, tenento• e cap1laos de infantaria 
c:i.ção, :>.inJ:i :i. m:us modcot:i e llGCGs~:iria, "seus li e ele c~.··:ilbri», qnc .tambem t?nham o curso 
filhos. de engcnht,t'i:.t ou de est:ido-~1or. :filio podem 

O Sn. MeTo:" : - Apoiado, isto t,\mbem é \ "s{lito.l' u;u iOó:l.l° no estado-m:i-1or de fa cl:ui~e, 
exacto. ne1L1 no c?rpo ~e ongenh·,.ri:i., e o.penll.S tem 

~ ~ · .,. . , - , d!1wte de s1 o un1co llu:iclro da sul> .arm:i. . 
O ::;n.. CA:"TAO :- l~ , po~t:into, ,1m bonefüno : 0 que se se"'u~ ~ E' <iuc offic1aes anhf:C'.ls, 

que :lind:J. se de•·e fazei" MS pob:·cs sillu :<los, ' u• ji cin '''·im"' <> ~~1;:0 di:l c!lpitão al!?uns, .e 
:i.ssim como ain<lil. en tendo . qne s '~ (\ ~vi'\ t_::r ! ~u ~i·~; 0 de t~neiüe \~1;, visto que moços, que 
mais :1lgum:1 eqmdade, mm.~ alg-um:\ n. lt<•nço.o ! sent.ir;im [lr«q,> tlllp~ôs disso, estão em iguaes e 
com os solda:.los cas:idos. d:in~o l:imbP.:u urua ' su i:rio:·es ·patentes :ís delles. 
eta)'.I:\ :i. s\la'S m.ulhoros, on entan r.11.-:menlando- ' P . . . . • 
lhes o soldo afim de 'l ae elle~ p11dcss~m tel' m .• is [ l ':wece-tne. pois. que e e~ta. um:i. \DJUStl~a, 
alguns recurso~ pm·a tr"Ltar as suas familias ; ! q~~ _de,·e morecer a a ttençao do honrado Sr. 
e qu:i.ndo o governo entond~. que nlio deye pro- 1 unn1sLro d:\ ~uerra. 

v, r.-39 



Cânara dos DepLtados - lmP'"esso em 29/0112015 15:21 - Página 26 de 41 

306 Sessão em 5 de .Tnnllo de i882 

O Sn.: AFFONSO PK:<:u (miais tro ela 911ena): ·1 mcsmo dec reto scj"' !lltera<lo no s~ntido cm c1ue 
- .b!u ~nho estudado esta questão. V. E:t. com- me lenho en:rnciatlo, e fui propo~ Lo pelo autc:.. 
prebend.i qne ê ulll. assumpto muito i:npor tantc, · ccsoor do honr:\1!0 Sr. tninii;tro d:l g1tcrr:i.. 
e eu nté jnlguci convenionte Ot\\'ir :l opinião Quando tr:1tei <l:i. rliacues::io de for~·.::~ de. ter;·a, 
de alguns genoraB"· um dos assnu1p!o3 de <t:ie me <Jccnpc1, foi~ de-

0 S1t. C,t:-;T1o : -1~01 ,,.0 mni tci C.('llll esta de- tnor:i h:i •id:l 1w p:1g:11nento do forned men to de 
chração do dislincto s~. minis~l'O da gnet'l':\, far~~men:ns '.q~c o grwc1·n~ m~n<h faz:r p~r 
peb qual mcsc1-.i cstn.r resol\'lllO a r.;p:1r:1r P~'. ·.~oul:ne~ p ,~.ª.~ tro~,~· o d1.l!sc~ no ii_ob.c uu
esta injustiça. Il»hv que n\J J: .11.1.h:n .. L um ,\tr .. zo d, cento e 

l'focn se diza, St·. p~e~idcnle, que esses moços tai~tos cont_os. _ 
se têlll !l.Vt\lll,Ljado sobre muitos outL'OS oífici:;es, _~·.E"· cl•'l'.uou,-so respoi1der-mc; ~.uo nao orll 
r1ue j á 0 eram qu:uido clles .>cntal';1m pr,1ç-..i, 0,,\,1 ·' q\l:mtu, ,, qne apouas se dei 1:i. quarent~ 
p<1r neus talen los e estu<lo> : núo ; porque e tanlos con ~'S · 
eut1·e os capitães <lo ar lilba1·i;1, e 6~ alforc~. O Sr .. AF>Ox~o Pr::;x,\ (i;ti1tist1·0 cfo 9"C1'l'a): 
tenentes e capitães de iníant.\ria e c:1s':\Uaria, - De c ~ercicios fimlos. 

O Sit . C:.:\T:\o :- Sim, senhor. . 
Direi ag-or:i .:1 S. E~. <J.uc :>. divicln só :1 tini 

fornoccrlor, i11c!ui11do o e::;;crcicio co1·l'ellte, c le
rn-se n 1·10:000$000 . 

h!\ muil<>s ta111IJem dotados de lalcn~o.~. e •1uc s0 
disli ti t;uiram no estuuo que file1'alll do cm;;~ 
comp!Gto 1h escol:\ militll.l', e rtuc :1lGm. füs'!o 
jii têm conhecimentos pr:1tico5 das at'lllag a 
quo pertencem, anteriormente t1dquirid0s, cir-
cumstanci:l. <JUO não se d:\. com muito~ daqnelle.~ O Sr,. Avt•o:sso P1•.x:<,\ (m.iaistro ela gii~i·;·a): 
quo, em vil'tudo do 1lcc1·cto :i IJUO alludi. são os -Eu reie1·b-inc a C"crcicios findos. 
privilcgin.rlos para as 11romoçucs dos cor1109 de O SR. CAxTÃo : - De exe1·cicios findos n.inu:i. 
engenheiros e de os>il.do-muior, privíleg10 r1u c) o mesmo forncccrlol' tem u m:L divida de trint:i. e 
faz com 11uc mu4tàs veza> com H> ou i 1 snuos tantos contos ; m~s tem m:iis out:·a. superior a 
de praça estej:i.m capit:ies c majo:·cs, "°passa ·lOO:ü:){J::; do e:.:ercicio actual, porqu;i fo rl\m dis
que os outrns sti no ftni de v into e mais annos trlbui'1os :l thosourari:i. tlo Parà 85:000.-; ~m 
conseguem estll.5 patentes. duas verl.>:1s tl!lr!I este so1·viçCl; entrct:Lu to; foi"!m 

.'i. causa desta desigualdade <i ::. foi ou o de- encommendsdos fai·d,uuentos na rat. irt> do 
ereto citado, que impediu o :i.ccea~o :i. un' e 180:0\)i}.'.;, sendo lôZ:01)0:3 sórnentc :-. um desses 
facilitou pot· demais a outros. · fo1·ncccdores, ao r.iwi.l entregou-se por conts 

O nobre rniui>tro saba 'ittc o reglile.mcnto eh! sómente 50:00'):) dos 85:00U:'; qt10 for:11u d\s
cs~ol-.• militai• pcnuitt0 qne os alnmnos, qao 8e tribuidos uo corrc::: tc C"s.erúcio. 
<listing-uom por seus talentos o applic:içl'lo, Do :;or to 'JUC. quando mes1uo t•1<b cstn <111an
façan1 o c111•so completo, '! nesse cur~o s!\o co:n· 1 Lici. lhe iossil •?ntrcglte, o.inda ellu ficav:i r.1·cdor 
prchendidas ;-.s tres :l.l"mas·: :\l'tilharia. i.nfant.'l. · 1\e cento e L:tntos c01tWs sõ do fornc::ime nlo <lo 
ri,. e cnmllari:i., e lambem engeuh;lr l:l e 03t1do- presento exercido. pois :i importn.n cia <lo seu 
n1aior de i• r:l:u:se. Portanto, Lodos os •1uc coutr:W1 c xco1lo om 77:000$ a 'lu:mtia total qtte 
complotam o cu~'), ~:>.hem com os mesmo:; foi ,\istril.>1ti1h. 
ccnh~d1uentos,c1ue têm esses outros, d'cnL1·c os .Mas tll!o rcccbcti apenas 50:0ll{t) e l;~nto, 
qu:ies sôn1e111c silo tirados os t•tllci:1cc; p:\l'a os pelo quo 01011!:1 :1 m:1is ele 100:000$ :1 divid:t do 
corpGs d(i engenheiros e \\~ es\~tlo-m:l.ior, e prcõcnto ox~rcicio, quo com t1-lnt:i. e •in~tro 
e11tiio não ha razão de prirnl-os da aspiraç:'io conto~ o l:inlo tle c:>o:cicios findos 1losno 18i7 " 
llOS lognr~s destes <hms corpos. 18i!J, ~lu>·a-se a tfüi<la a u11~ J,10:000.~000 .. . . 

~·. p~i5 , üe tod~ a ju!ltiç:i., que os c:.pil~~s t\Q o Sn. An ,1x;o l'l:xx.\ (,;1 iaist ,-o ela 9ueml): 
arhlh.'\r1:i, qu!! tem o curs~ de e ng-cnh:•rw Oll _ J<cfcri-mc t\ este:;. 
de cst:ido-m:-.ior. fiquem .::vn\ o J ireito do ser 
transfo1·idos p:i.r:i. cst.cs <lous corpos, con::.er-.. 
\•ando, porém. ::i a ntiguidade. antiguid:«lo que 
elles porderam, sendll preteridos nas proruo•;ücs 
dos referidos corpos; não hr., por isso, injustiç:\ 
aos que j ii nclles existem ; !lO conrrario, ha re~ 
[>3raçüo da qttc aq11eUes soft'rcmm1 e qno t•t!ll
l>em tenb.:i.m igu"'l direi to os r.lfcrca, tenentcõ e 
capitães elo infantaria o c~1·:1l!aria, r1ue tit'C!'c:n 
o curso co:nriletq. 

E !lo\~ V. E". '' r:,11 l:q;-0:n 11uo lia nisto: 
baycr;l lllKlS <.'OU,!urren~i:. p:tr•\ C>~Cs lfl;;:\rcs de 
cstadcrmaior e do cll :·p11 t\ ') •mg-0:1\tclros; h:n·cr:\, 
port1tni1>,. 1:111ulaçiío, B ~ .. «e~ •:vrt")~ fw:1r:i·J 1110-
lhor servidos. 11or,p1c sc:·:to p:•r:i cllos 110111c;i<los 
os 9uo so mtuiií?;il:1rc111 111ais ::111tos e üvc~cm 
mius 11mpbs habihtaçúcs. 
Ess~decr~lo const:i.-rn~ que foi i·efcrcn:b do 

pelo Sr. senado:· Junqueira na mcl!tor i nt~11~ão, 
mas consta- me t <inhem que o $r. J11nquc ir", 
hoje, reconhecendo os inc•mvenientes LJUC n 
pratica tem doruonstriHlo, concorda cm que o 

O Sn. C.\xr.\o : - ... c11l.:i cllc, pol't:i.nlo, com 
o clireito :io pagamento <lc 140:000:), <lesp1·c
'-•tdas as frn•!ç\ícs. 
Or~, si n !> pagaiueato <lesh\ quanli!l hott\' Cl' 

a mesma dernor'1 que tem n:wielo n>1s :'ntQ1·iores, 
rcfe?CL.tes aind:J. M el.e ~cicio de 18i7, com
p:·ehando n l}ll?Uara as cli!ficllldl\des ~om r1 uc to1u 
de lut:\t' os to fornocetlor. 

As 01>:-:1s s~o feibs por famí!i~s pobres, as 
qu:tcs tir:t:n o ncçess.~rio pai·:i n su:i sub;1is
Lcnci:i unicamente deste t:·ab:i,llrn; o forne cedor 
w1n de p:tgiw-lhos :i b'.lcc:i, do cufre, tenl de 
b:i\'cr r. tipit:tl p:i.ra is>o, a untul'alwc;1 tc hn do 
ir tír:i.1- ll'I n juros, e cstc;i hi silo llluito cM·os, ll 
:1b;;or\'l'l';io c1tt:ilrper lucro licito que elle poss:i. 
:ir:tr 11 1J,;,;os · fo:•nccilllcntos . 

Atem 1fülo 11:1. :>ind"' n1ais mua considoritção 
'que j:\ 1:7., e foi renorah pelo ill;isti·e dei:u.
<a<lo pelo ?lfa1•:inMo, e e que rJogt o. m~ne1ra 
afuNeUtl\tn-~c o~ fot·u~ced~~es, :111rm1'(lCClll pou
cos ~ti~ :irromat:i.çües, e esses pol\Cos itnpccm 
o preç.o conttindo j :i com o cmp:ite dos sens ca~ 
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pitnes, e :i.final sotlrc o Estado po~que vc~s" n n 1 to lcmpo, o que n. sua posi~..io não e a mais con
nec::ssid:ido de accitsr o preço i nipo~to, G ol>tc: vcnien\c a est;i.belooimento de :lua ordem. 
por m:1is do que poderia obter, si houvesse J:.[as ullo e n. s\u\ po3ição qae mais me lllva 
grande concurrencia, :i.l~m da quclira que ~ofü·e " li\t4:r dellc. e sim a Sllll. disposição e accom
em sti.1 houm o creditos. tM'la-;U<!s, as quaos so niio prestam no fim que 

N:io sei, Sr . pl'esi<Ien te, como so pos.-;a e:;:. se tc,·c cm vista, apez."r d;i.~ não pequenas des
plic..'\r este atrazo de pag:i.m·Jnl.<J, qu:i.ndo na i1czas qne se tmn feito p~Ta mofüorJ.l-as. 
d01uonstraçiio Jos crci:litos tinnex::i ao rela- Comprehende-se (1uo um e<lifioio <J.UG foi 
to1•io Jo icntecessor do actual Sr. in\nistro constrnído par~. um h ospi tal nüo pGde estar 
d:• g"ttorra se Yê, que na rubric:i. cot·pos arre· n:ls condiçties do so1•yir para um ai'!lenal de 
gim•:ntados Jrn. soliras M in1porL:mci.;• de guerra. 
120:9flü:)595 . Isto em 25 de Juiho de 1881 . E com eífüito são taos as suas condi-võcs, que 

A '<lÍm•Hllação no p,,rt., como o nobt·c mi- pilhas de bnb.s estão colloc;i.dt\S na praça. em 
11i.t'tro niio rtc\'o sem duvida ignot·:\i', é c~ra. frento ao mesruo etli!lcio, expo~tas a<» estt'l\S'OS 

o Sr.. Ano::1so PJo::;::I.\ (1'iitiisti•o d,t !JHc;-;·a' : (\;> ~empo. por ~lio h~ver possibilidt\de ele acoo.-
. M · .., . / chc1on:cl-:ls n;) interior . 

- • utt car,~ · Si o cst:ido íin:tnceiro do paiz fosse outro, 
O Sn. CA::1TÃ0 :-Pot· isso toma-se iusnffi- eu red:imaria do nobre ministro a construc~ão 

ciente ~i ctap.a ~m1•c;i.~!\ p:i!'!\ a gu:\rni~iio de um edificio apropriado ; ns.s cirewnsto.ncias, 
daquel_b. pronu.c:_:i., ~e1:1 tabelfa. act~ahuonte porém, em que nos achamos, nii~ o faço; ma.s 
em vigor, o nao so por est:\ raz>to como pôde S. Es.. rnelhor?.r o estv.belecimento, apro
mesmo por <le:noras q nc têm havido no p:i.· veitll.ndo o antigo forte do Ca.stello, qt1e esti 
gamcn\o, têm dei~ado de havel' concnr rcn- junto ll.O mesmo ediftcio, afim de serem alar
tcs :\ arreru:itnção da carna para forneci- gados os seus compar timcnLos. 
mcnto cl:l g11:irnjçJio. Prestei :i. minha assign:i.tura á. emenda que 

O Sn. A1;1'0::1so Pt::-:::1 .~ (minist;·o da gt•e;·;•a): foi apresentt\da. po; um dos iliustr:s re~r~sen
- Eu tenho cxp~dido ordens par"' que 0 pri.ga- tantes d.:i provmcia de !\fato Gros,o,. ele\an~o 
monto se füç::i. prompt.1monte. . os ven~1mentos do.~ profcssoi•es de instrucçaa 

_ . primaria dos nrseDaes de guerra, porque en-
0 Su. . C.-1.::1T.\.O : - Em começ.o do co~ente tendi que etaisso de justiça ; mas não são estes. 

semestre houYe duas chamadas p:ir:i. arri>ma- os unicos e}npregados de ta.es estabelecimentos, 
lação, deste gencr?, ~ em nenlrnm:i. houve coi.i- que merec.<iin ser melhor remunerados ; todos 
currcute algum, tL V!Stt\ do que :1 thoso~rar1::i os outros estão no roesnt0 caso ; por isso espero 
<!:w::i. ~os ::i.gentes dos bal::tlhões a quantia ne- que 0 nobre ministro os attenda. Nem <Í de hoje 
ccss:iri:i. ii_:ira íazo:-om os ranchos, pres.t.1n~o que se reconhece ::i. justiça que ::i.ssiste a estes 
cst.cs depois co~:i.s : m:~s no m~i: de Abr~l na.o fünccionarios; por mnis de umt\ voz) desde i864, 
quu a t lrnEour:irta c.:•nttnl\al' :>u:ir-lhcs d1.uho1· >ozes :\utorizadas se Lêm foito ouvir neste sen-
N, não .süi 1~1· <1ue rnzilo ; o que sei e ~lue por tido. . , 
ca us:o. disso _:1r:~m·S() os _lS'O~oos cm senos em- Corne~.ando pelo secrct:mo elo o.rsenn.~ <lo Pnm, 
h:u•::1ços : nao Ltnham chnhet~o seu para ad1an- tcni osto a seu e:>•'""º ri corrcspondcncu e toda. 
larem ; os m.:irch:rntc~ rcc11snv:\1n-sc ro ,·n~c~r .n. a escripturaç ~o d~ sun. se.crotari:\, :i. .escript;1-
c•wnc peb ch3iculd:i.de 13 demoi-n. que i·ecc1n.rnu1 ração do conselho cconom1co, li escnptura çao 
cm rc~eucr :1 t·;sp~cti,·a imporl:\noia ll:i tho- do conselho de coinpras e a escl"ipt11raç.'!o dos 
sour:mn; e entao.t~'icr:1m o • pobres dó~ ~gcn: aprefüli-1.cs art.inoM, otc., o por todo ~sln ser
tcs 1fo lutai• com dtfficuld:l.<les . t.M •, que nao sei Yiço ricrcobc '1:000:$ <lc ordcnaçlo e GOO:,; de grn.· 
mesmo como pnd~r.im salnr dclla~. lg-n~ro tificn.ç:t~ . 
L1\ru!Jcm que. cxp?rl1enlc toinou <I thcsou1·~1·~ :1 , Si om 1&14 Ulll l'O[ll'Cscnlanlo do minh:i p1·0-
c q ue pront'lcnc1as tomou o nobre H1m1s- Yincia j :\. manifeshiv,\ a necessidade de olemr-
lro • i::e 11~ vr.11cimen1<1s dos empregados do arson:U 

O SR. ·Al'!'o:>:so I'll~~a (11~i;1istro da gt(ClTa.) d,; mcsinn. pro;·inciii, hoje com maioria de razão 
<l:i um ap1r ~ o. nifo se póde deirnr de re~onhecer ess~ nec~s-

0 Sa . C,unÃo :- Diz o 110!w0 minjs tro •111e sidarle, por isso que de então par:1 ca mmto 
~ ·d J 1• tom encarecido :e ,·idc.. como ll. tnda ha pouco 

:~:.<; 6~~r~cl;~~~t~r13~~' .~r~r~l~~ :.~~nc~~·0,:1~;~~ S . F.x. Mnfirn10t1 cm nm aparte que foi-me " 
mente r:út~s . ;l Yi5t>i., dQ con!.mrio n5:o prorlu· hon1•n de rl:tr. 
zirJío o o:i'e ito q•1 c •.eYO <'m ,.j3t~. ~. Ex. e -~$ Eu, port:mlo. c~pc1·0 que$. Ex. o mais brcYe 
cun5M eonlin•~arão n;\ mc~m:o. . pussivcl at~~ncl;i. a(). reclam.o. qnc cm nome 

l'orrnil!.:HllO o no'n·e mini,tt•u 'l"f) l:-,,mlJcm chr1n!'il<?s fn11orion.w1M lho t:l~I'). 
ç·.h:im~ s:w~ \'i··\;is p:w:i •l :wscu:1 l •ltJ :; nc~tTll ' Hn ouhJ pnnl1111fL1'!\ o qun.l S . Ex. não p<.iclc 
eh. 11Ú1!11:1. )H' Lwint.~lo. t .:uj;i itüp-·wl_:UH::.i:\ 1lc ·~·.) rnc- 1.l~ i x:u~ d~~ p1·~sl:11~ Su:L .~sch\rc c- i<l:t n.ltcn.;:lo : .. :l. 
rco1>r a altcu~:io .J,, .c::-vrcrno, v:s l'> como(\ ~011 full.1. tlc oll\ci:ic~ rnli oa lnlhõos. O 4º l>:>tal!ui.o 
c-.q;o c5ti o forncc imcato •l i! far1hmc11!1>. J o ele :1rlilh:ir i:~, seguntlo um 1llô\ppa, <1uc ~anho, 
111nniçúc• o pclt·ocho~ hcllic1)$, n:fo l>c• :i. g:n;it•- (mo<1;·,1ariu 10;1 wz1;r,l) <io.1:\1lo1lo mezdo Novc1n-
11i~. õ:11110 P:u·:i , como .'í.s '"'·' pt'v\'Íncias ,]n .~111ri- l.iro dtiJJio, cz~nY:' ''ou1 falta ~e 17 O\\ i~ _offi 
zoJI:<", .Mam1ihãr1 e l'hrnJ.y . (A11oi«du s .) ciMs, sen'.lo por i~so necess:mo.que lhe .• o:ssem 

Creio <itH S. Ex. n?i•> ig110~·:1 _<JllC csso •:sl:i- a<ldidos Jous rlo -i 1° lJ;,t:J.lhffo <lll 11~(1\ntrirw., para. 
bclcci.u1c 111.o cslü. e"' u ill t;<l ifwto fl<!'O'"'"Jo .t\ ''~sim 3lliviar-s~ tu<t pouc<i ~' ;;~r"t.;,o que pcsa.\•:i. 
soi· hospital 1nilitn.r, ci>mc ele facto foi po1· nnu· ~ol)l'C ~~ poueos •]LIC eut,io tinli ,1 o b"talh1io. 
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Sinto diV"ergit• da opini:to do nobre dcpnt:itlo · s•>ld=-du tem :s11u. casa, r1uo goza da ' do\ uras d.'l. 
p elo .M~rauh5.o a r espeite) d; o:·g:\~ ii;:i~1í' 1\0 : f. •uii!i:i, e J e o:ilr o_s bens, 'iror,i. o mais in teres
oxorc1to. S. Hx., su pponho, e do3 op1a1:!0 quo : s:idn no. m:rnutcnç;.w da ordem, e repcllir :i as 
o~ <ioldados nib se demorem ''º'' muito li!1upo 

1
• r o,·du,,•ões e tudo •1 u:rnlo possa cont r il>ttir. para 

elll um Jogar. Eu entendo o cont ra rio. istt> <i , . privai- o de~ ;~s gozos. 
que se org:ii:iz~m cor1ios fu:os ~lll divcr.>Os [ O Srt. :\L1c-Dow.1-:LL: - A. parm"nencia do 
log::ire~ e P::-:i'·rnc1as. E: .i.s~1m. opino pc l:is se- , sol<l,\do ó coulr:~ a discipiina. 
gulllte~ razoes : Em prime1ro tog ar, pelo lafo O S e . - _ , d" · 1· ·1· 
d:i. hyg-iene. Compt•ehende-se facilrúente quo • n. . A:>T:'.'ü • - .-:- l3c1p ma llll tt.w não 
um filho da. provincia do P:1rã , ~endo trnnspo1·- • ~.~ ~~nele ~a , PC• m:i.~~n~ia }~ so,l~do em um lo
bdo bruscamente para Santa Cathl r i o.n, Pnr:rn:i. ! ,, .u ' dep, n t; <i~ .. ~11·• .n(u" º :·_.çaC), deponde do 
ou Rio G:i:':-.nde do Sal ou vice-1·e1·s:t, d·~s t:i.s 1 e~tmrnlo '!~'- P"'·· ellc .se de, e c:ea r, depende 
para. a uella pr0vinci'a, mucbnào ;·cpentina- ·1 a r.u;hl <l:i.. t~e.1 .~~seni~nci': d:;> lei~ e r.eguln
mente Je b.abitos e de .,liment:i çrio, b;-. de P.ª" 1'.:e11 t_:is .mil_itai "~· ;! d.i n1.i~eirn pot •iue 7e vor
fo rça soffre:· m:i.is ou menos eru sa:1 . .s:tudo (nleD.J : ?1l oeu!I • U[lCt 10· ~ª'. ~-•~m~°:'º8 _ººE?. JU5t 1ç :i~ 
do sofl'rimcnto mor ü peh ansenc1a .. 10 <iuc to:n e. ·1rl? c~mo . .nachmas <lestrnada~ S<>l!lente n 
do mais caro), principalmente n o ~so cni que ouo, tcnci:i passiva. . 
está o soldado, que, obrig ado pelo scn ·i.;o ,1 eI- . Em todo . 0 ~'\S?· J>r. p~csidente, me p:.r ece 
pór-sc aos r ig ores do tempo e ao regime a da qu;, .coin ª 11l:~tll_w?ªº d~,.,. corp~~ fixos_~~ con
a.liment:i.ção. Dilo pódc n em tem o~ ne0<>:ssat·ios se,, .ur1;<1 dm1111u1r ·• rcpu" n;J.nc1.1 que !l.l para 
r ecursos pa.r:i. neu tralisar os efleitO$ de sua 0 se:·_\'lÇO da.~ nrm:is, e os quadros do no•so 
m d exercito estariam c-0mplctos . 

u a.nça. H , . b 1 d · · 
Ern se"'undo lo"'ar faálita~-se-i a :icoui- tl um <J~t,:o pon~o s:i re o <p:t. eseJO OU\'lr 

" e ' . 'l o 'l(lb ··~ mm••Lro e enhr A " r eco1n-An o• nue SA si1·ão de pra.~.as. por- u<! um pa i que tire1• " • · - ., • -~ ~ " !'~ - ·1 ~ 
' · ' · q <l·•,-c:i da•· ·to sol fado certeza de qae sau fi.lho ser vir:i e1c1 su:i. pro\'in- ·- D · · ; · ' ' • . . 

eia G assim est:mi n>:J.Ís proximo (le $ ílilS v istas 1 .,u:~u e :l 'g'tterr:• do t img uay foi conced~do 
e de receber ruais directame nte seus conselho:; 0. ''ª 1'. 0 da ' osa ª mui os ~oldndos que se ~1s-: 
não le ra repug-n:·.ucia e m consen.tir c1ue elle s~ t'..~B"1t~:::1r•1. _~_-1 r .se•i~ actos de k avura; .. niío .?"1 _si 
ent regue à c a r:·eir·a. das :1.rmas. i\Iui tos outros d .. pc s. dt~•º se tem contumado a d:i, cst: dis
que nlto se dediccim "° se rviço militat', porque tm~çil ' :i. pr·.::iças de pret, em remu nemçuo de 
têin uma espos:• uma mã i ou um filhinho :i. V3liosos scr nços qno tenhnw pr·estado .. 
seu.~ cuidados, e que n:<o pode m abJndonal-os, Or:i. sa \):J :i. cnmai·:.i que o ~a_;•alleirato da 
poderão c.iedic.1r-sc porqne têm certeza de que ~osa conre:-c as. honras de. c~ptta_o , e po1· ~nto 
não se ausento.rãa destes ol.ljectos de SC llS cui- 0 sol<l:ulo 'rue. tiver cst~• distrn~çao gozar,\ dii.s 
d d hom·as a e lla mh crentcs. 
ªEº!· 30 lo•»u a. es.neriencia tem mostrndo Hoje .esl:i e:i::tin,·to ? c;rs tigo corpor:i.l, mn~ 

que os corpo~ tis.os estào .- tiasi sempre complo- :~n le~ dt, lo º'·~ ~)~~ i~cuto dus~e castt;;o ;, s1 
tos. e até com excesso em l seus ouitdro~ . H:tjn e preilô. :':.•:1:i. prisa~ dev~ ser 11 '-' esta<lo-11~ : '10r 
visis aos cor os de cava lhria l( eirA do Rio CO!Jl os otw1,1cs. e iwo 110 x:tdroz: o lllll al :cr~s 
G d d ~ P1 l - li g d p · h 011 Le nont1\,cp10 com elfo enco1lt r..r-St1.dc'.' ~ e >UL-ran e o ~u e a comp:i.n na xa u iau y · 1 · • · -
que têm até nlllllero de pra~.as excedentes'. pr t11!enl" -o pruneiro, P<'1'•JUO ª çoi~c.l c<.-ur.•ÇM 
tanto que 0 honro.do Sr. ministro tem tirado u~-} ne e>s honras de pati;imc superior, de ca-
deSlla compm hia prn~:is para preen cher em pi~:º - ta t' t - · 
faltas de outros corpos. :m~i;c-mo qa_: cs . pra 1ca . em scrtOll in-

Ainda ha uma ut e nsidet·:i •ão ó t ue 80 COll\'_Cm<;ntes ; na.o_ sm 111cs.mo 21 o .~ovc•rno teni 
,_ ~ 0 ra ~ _ \ ' d l ct1ntmu:ul.o " pronua1· ~ernços de :;1mples p l':t-

tem llOIHlU<? q ue nos corpos fi xos e on . o se en- ~:.s de )?l'<lt. com 0 h:.bito dn. Rosa ou qualquer 
~ntra m:iior numero det Phª~-~s nior.:ud~nd:~~ outro. Eu desejo que se esta bolei;" Ltlll prem io 

. _w:i.neira por qu~ me en ° en.nuncta n para o aoldado 'ri ue se distin!<uir não só. por sua. 
se tnfir~. Sr. presi~en.te que cu entend.•t que condueta como pelo seu l'alo r e cora••em. 
nos c asos de nooess1d:i.de. nas eo1ergenc1a.s de ' ' _ 0 

u ma guerra extei·na ou ciYil, poi· exemplo, os O Sn. :\h:rox :- Tem a promoçao. . 
corpo~ n ão sej:m1 obrigados a m~rchar para O S!t . CANTÃO :-A's rezes o soldado não sabe 
ondo ~na pt·esença seja nece-.saria., não. ntto ó ler n 13m es~revor, e ni\o podor:i. se t· promovid<:l ; 
es te o mou pen.>ar, refiro-me sómente :ios portanto, p:ire~c-1nc ciue serin .tnui~ coavc uicule 
tempos ordin:irioB e de paz ; nem tambein é qtte o goremo <listing-ui>se os que prast:un tae s 
minh:\ opinião que os offi.ciacs não possam ser serviços com uurn pensão correspondente :'1 irn
transforidos de uns par~ oatrog corpos, 'Lllando portancia. do s~niço prest~do, ó que, sem du
forem promo1·idos, pois não é minlin. intençi\o Yida , ellcs m:i.is estimaria!n, do- qu e cm11 um 
prejudical-os, ou difficult:i r-lhes a su:-. c.irr eir.1, hnbitfJ ; on entfü1 cre:ir uma or<lom especio.1 
refiro- me :is pro.ças <lo pret. par:l- este fim. Mas condacorar os solda.dos com 

. E u s:_i, Sr. presidente , 11ue :l todas os.tas con- ord~ns, que d~m ho nras n;i lit::res , é pol-os ~m 
s1deraçoes procura-se o ppot· a necessHlade d:i. colllsfio com os seus superior es , o que não póde 
disci plina. milihr, dizendo-se quo o soldado.ae- dei:-:a.r de ~ra7.er inconrenienles para o. disci
morando-s e por muito tempO mu um log .u·, r~- nlin:• milita.r. 
faciona-se muito, cria raizes, e que pôrlo • Não sei si o nobre ministro da g uerra jn' in
presta.r-se a deso~dens o con.flictos , e i nduzil-o for mou o r equer imento do secreta.rio da inten
até o. concorrer para. rcbellioos ou guerras ci- <lencia <la gue rra, q ;1e pediu a esta c.i.ma.ra q ne 
'lr;s ; mats me parece •1u0 o contrerio é o •1uc os seus vencim<Jnto:; fossem igualados aos do 
de•e nconl.Ocer. porque. por isso mesmo que o secre l.:l rio r!:J. iatendemcia de marin ha, demons-
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tru.n(lo.l1_:ie os~er_d~os .• <1ne pesam s_ol11·c as foas 1 §Lo Durante o reforido pe"iodo regnlarli a. 
~epart1çoes, sa~ id_enlleos. A Minm1ss:<o <l~ ni:i.- b.bulb. d_, crcditoo espcc1aes que <>.campanha_ a 
11nha e guerra fo1 de parncer que se ouns~o o rucslna le1 n. :i01i. B vkol'arüo os creditas con
govcrno ; portanto, ou peço "º _nollre ;nidstra cedidos [le1o decreto n. :~a64. de 29 de Abril do 
que, s1 Jlllgar .insta cst_. pt·etc!fü;;rn, se d1gae at- corrente anno, p:ira a com.tru~~iio das estradas 
tendei-a, mandando sua informação :i. ca- de fc1·ro de Paulo :\transo e Sobral, e para 0 
m<J.ra.. p~olo:igwi:"nt? da linha telêgraplüca de Cory-

0 SR. AFFOXSO PE:.~A (ininistro rla giie1.,·a): twa as fr?nta1ra.s do lmpe:·io. 
- Não tenho lembrançc1 dessa petição. . § 2.• F1cll. o ministro cla agricu.lt•1ra auto-

. - . - - - . 1•1zailo a d~•pondor com o trafego a~s e$t1·3.das 
os~. c:~:STAO. - Niw de~Q~O co.n,ar m~lR "' de ferro de Batul'ité ;tté 75:70DS e de Sobrll.l 

attenç.\o da camara, e por l$;'0. \'OU termma~, 'até 70:000~; com ns ouras do novo abasteci
confiando _em que~ nobre mrn1stro d:1 grrerra 1 nwnto d'agua a rapiial do lmperio até 9ô0:000$, 
por su:i. ~llustraçu~, por se~ car~ctc,r e peh~ e c:1nservt1~iío e cuoteio do jardim do Campo da 
bons de$6JOS, que ten: de s~rvu· o p:i.1z, hctde pro- A~cl:unaç.1io até 16:000$000. _ 
curar elevar o exercüo :i.o pe ein que_ elle dave § 3. o o ministro e aecrelnrio de cst_,,do dos 
esb~· ; recordando-_se S. Ex. d:.s _seguintes pah- negocio' d:i fazenda nca :lutoriz<tdo a etfectu:tr, 
vras do grande philosopho Cousrn : no mesmo periodo, todas as de"pez:i.s rGve-

« Em minh:i. opinião o estado militar <le uru níon&es ds creditos especia.cs, ~xtrnordi1m·ios 
povo é em ana philosophia a ultima pal:wr!l. e ~upJJhm~ntares, attinentes ao reforido exer
deste povo; é, pois, a philosophia e o estado cicio. 
militar de um povo o que a historia. m~is de;-c Art. 2.° Fic·nn r~.,.ogadas us disposições 
cxaminar •. Dai-rue a. his~oria militar de ~1m po,-o, em contrario. 
que ciu me encarreg-o de dascobrír todos os Sala das comlllissõ•cs "m 5 de Junho d~ 1882. 
outros elementes de su:i. his~oria, p:>rque turlo - A. A.. de Soa~a Cm·valho.- Antoitia da 
se liga a tudo, tudo se resolve no pensaincinto Siquâ,.a.- N.orl·rig1-"8s Jirniür.- F. Sodrc. 
('amo principio e n1 acção com eífüíto-na me- - .lma1'o Be~ei-ra. 
th:iphysíca e D.:'1. g-uerra. Yeéle o ~ado de_ con:- A discussio fica adi :d.'t tiela hf>ra, e a Sr. pre-
bater <los a thenienses .e laceda,11ontos, ah1_ Qst:lo s~dénte di parti. ordem do di:l 6 de Junho: 
Athenns e Lacedewoma em pesso"- Olhai para 
a fogiiío rowau:i, ahi esta Roma em pessoa. l> 1..ª parte 

Veja_ o n~lm;. m~nistt·o. quanto dev~ nwncer Continu:içno d:t 3.ª dis~us.~ào do orçamento da 
attnnç:io a rnslllutçã , m1htar, niío so cl:i. parte guerra. 

do ,le~i~hcio; como,ªº gove:no. ,- . . . .. / 3." di<cus •:lo .do projecto t:>rorog:llldO a.> lc~~ 
l\le..l1t0 be.m S. Ex- nestas p~la\las, qu . ea- , do or·mnento ng-ento. 

cerram um p··nsamento profundo e g-rands ai- ' ' 
c1mce social, o, fazendo delhs ~\ com·euieuto (Z.' l"''·te) à.- 3 l•aras 011 atitcs) 
applicação, ponha em acti "idc\dc a stt:\ illus
traç~lo e patriotismo, para que o uooso cxor
c:ilo seja um elemento fa.voi':<val pnt•:t n noss~i 1 

hiijtoria, e a 1iiissag-"m de S. Ih. no i;:oovcrno soja 
att• ,stad,1 po~ csl<l import:into ser1·ii;o. (Jluilo 
bem; mt,ito bem. O omclo1- à compl'ima-itado 
pelo Sr. mini$tro da guei·rn e nntitos Srs. 
deputados.) 

Jiedacçao 

i8S2.- N. 134 A 

Redacçiío pa•·a s~ riisctLS$ÚO <lo p1·ojccto 
n. {34 de 1882 pro;·oga.ndo a;s leis do orça
mento da re··eita e despe:a d~ 1881-1882 
d1H'<i,1te os qv.atro p1·imeii-os me:;cs do exer
cício de -1882 a ;l88S. 

A assembléa geral resolve : 

Ai·t. Lo Emqull.nto não fo1·em pror:rnlga~o.s 
as leis que fix~m a despeza. e. o~çam ,ª rece.'.ta 
geral do lroper10paraoexerc1Clo de 18b~.ª 1~~3, 
continuarão a vigorar durante os primeiros 
quatro ruezes do mesmo exer:-ici o as leis 
ns. 301i e 30LS, de 5 de Novemb~-o de iSSü, 
&endo as despezs.s feitas pt•oporcionalmente ao 
_iempo da sua duração. 

2.~ dis~u;;s[(o do orç.:i.n1cnto da marinha. 

--:>ut;-

AC'U DA 13> SESSÃO E~I 6 DE JUNHO D:C: 1882. 

Prcsidcnci« do Sr. ,l{areim de Barros (30 
l)ice-presiclente) 

SC.\UlAJWJ,-~u·com~Tf".-Hoqu1.frirncnto,:; t.la;; .S1's. Jo,~e
)briannc, Zat11i\ e L11ort!r1~l) do AlbmiucrfJ.nc.-Orç.a· 
mo1ilo Ll.a. guo1·r.:..-E11cl.!rr;.unon~o o \'Ot~~~ão.-:.ta tU:i-

c:os::;~(l Ji proroi;~~h-.1 (las lds tio ort:::1JJi.1UJ L1.-Discut sus 

Ll.Q~ Sr.:). ).J<.1.rtit!J .franci~eo Filho e • .linto11io tlc ~iquoira. 
- l::dl;un tJCla crJe.m vaiiDs Sr~. J.r.put:id.os.-0r{:i1.
n~c.n to J.iJ- .:J$tr~ugl:'iro3. Disc1uso Uo Si'. Co.ut.ir).-011.DtY 
ll<J DI.\ !'o\l!.~ 7 DE JC:'liHO. 

A's 11 hora", :feit~a chàtuada; ucho.1u-se prn
sentes tls Srs.: 

Rodrig-ue' .runior, Ribeiro de :1-!ener.cs. B:i.s
@n, Vieit·a de Andrade, .TttYen,:io Alves, :l-ia
noel Portella, C:o.ntão, 1l:i.rtim Francisco Fi
lho Pra~o Pimentel, Pal'ett i, Sih·a Maia, Ra
tiE.bonr., loito C'let••no. Theophilo, Hibas, .Me
ton J _ Peni,Jo, Alcofo1·ado, Ahelardo de 
Britto, ~fac-Dowel, Passos .Miranda,_ B ... r-tio do 
Gua.hv. C:.udido de Oliveit·a, Carvalho Resende, 
Cruz; lg1111.cio' Martins, Soares, Roclriguee Peí-
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xoto. :'!fore~rn J? B:iri;º"• .Uin~!da Olirnir:i.: n-.1 
tonio do Siqueira, !Jllysses \muna, Cam·•lgo. 
José Pompeu. Souza. Leão. Lourm1ço de ;\l-1 
lmquerquc, Sinval, Go11ç.>l.-o• de Qarv:.lho, 
~o.lustiano. B~rão <lo C«tünd(., fü,riio d:i. Leo
poldi110. Olympio V::ll:i.dfio, üenernzo ~far1111es, 
nego Barros e Alfredo Cha \'CS. 

C:>lnpa.recem, depois da ch~mada., os Srs.: 
H.odrlzucs Lün:i., Ba.rão da Yilh\ ~-'' B~rra, 

l\focirl, -E,erap:nollc Taun:i.y . .José :\fori~nno, · 
Aodr.\do Figueira., Va:o ele ?lloHo, Sont.:. (~u,:i-

po1·_sc :i.ck11·cr<i de nt\io pob mo"tc do seu 
ll'lllao. o coron;•l Antonio Au!;'k:lo àe P; tdua 
FJ.:;;;i·y. n:1o po:lcn1 comp,tr•.?ce~· :\g Ross<íes.
).J:i.ndt)u-se dcsa1~/1j:tr, 

Rc•]ue1·imcnto tlc 'Nil!ia,.,. Fox, pedindo isen
ção <!e <Iireitos p:u·D. cerLns materin.es d~ que 
tcr:i de füzw "SD na fabrica <le íh-;ão o cstnni
pl1-i~. '•tUC pr~jcclt csbbelcccr na provincia rle 
:'. l 'aulo.-l:..' ~ommissão de fazenda. 

E' li<lo e vai a Ü1l[H'i1t1ii' o soguinLc 

roz Junior. Cas,cllQ Br~:1co, Gon~alvcs l"m·- , 
rcfra, Ah-a.ro C:troinlm. Gomes de C,1stro. ~c-

I'i·ojecfo 

1882.- N. Hü 
1·.~phico. Rodolpho Dantas, Ci·uz ~Otl\'C'::, .An- l 
tor..io Pinto, Pcmn.nclos de Ohve1ra. Ilent'H]\10 l 
l\fo.rques. Jo iquim r,w::rc~,· Laccrrt:i \\"erncrk, A' cu111111iss;1o . d;i commcrcio, indu$l1·i:t e 
Affonso Pen na e Arat1Jo l rnho.. • artes foi presente o derreto n. 8125 A, de 28 

Ao meio cli~ .. ach:mrlo-sc presen tes G7 S:·s. I de ;\faio de 1881, :.pp;•ovando M chtusabs do 
deput[l.dos, o Si·. pMúdcnle abre" ~.c>são. cont rato cm virtnolc do· a ris'.> <lo ministcrio 

Com arecem. cfopois de abc:tn a sesd'.o os ! da. ag1:icult:1~a. C•~111merc~ o ol.mi.s pulllícns 
~ · [l · ' n. 29 (W 29 do .\.\mi de 1;;8'), c 0:lcbrMlo :i 18 
dS ; · de ]\faio Q~ 18:31 entre O di~CClOr g'Ol'a[ dos ().)l'• 

B.ttlh<ies, . Arist~dcs Spiuoln, Affonso C~l~o reios e ~ companhi:t. pcr11a1nbncana pira a cou
Juniol', ;\,{\ria.no Pimentel, J\!outan<lon, Fchcio tinuaç::io cb serviç.1 1lc n"""g-:1ç.1ío costei,.a. 
dos S~ntos, Sott7::\ Carralh~. Car_~Ciro ~l Cu~lla. ÜJHSitler.i.udo que :i. innora~1i.o do contrato 
Alme1'1:i Per1;1r:i., Almeida. 1,oguo1ril, Sllva :.ictttal :i. tcrmi1w.r em 2:3 de Scte!nbro de 1883, 
Ma.f~~, Sihiano B::mdão, l'o;np~\l, Es~ind0la, prorogarn] ,) 0 iw~z,1 pot· rn:iis ~inro nnnos n 
Pereira C~lm1I, 1:-t1M, Dua1·te. G;~clho Campos, vigoT:.i• <lo. do<ta "cinm, mediante r. s:tovençito 
Barflo .º~ Esbncr"• Z;m~, P~uhno de S~uza, d!l 155:5U0$. obriga a comp~nhb a sessenta 
Tn.rqum1odc Souza., l:chL>a Cuitra, Ruy lh1·- yiagens rc:londn' por :umo, :i.s:1bBr: <lua~ men
boza, Prisco P;ir~iso, 1\fa)locl Carlos, Francisco sacs entro o~ portos do Recife o dn Fort.~lez;\, 
~odre. Pe,rcir:1 ~:i. Silrn, A'.Mr. o •. Beze:·i·a, Fo-1 com c6c:tbs !'elos da P:w:i.hy\Ja, Natal, Macau, 
hs!Jerto, G.em:mano , Fer?~wa ham~a., Duque- J\Jo>~oc·<1 c Ar:i.c:i.ly ; duas rncIH;aes cnti·c os 
Estl'OtlaTe1xe1r:i e T. H:C.nnq_ul'. port•><; ,h Recife e Ar:i.c•\jti, com c'c:i.las pelos 

FJ.ltam com caui:. participada os Srs : de _~lac eió e Pcn.crlo; e uma ineu:>a! do Rccífo 
· F · · · t'L l· frl•wrnrfo de Noronh:~. 

Andre l.Gury, Acci<?li de Az~:~cdo, ':\.i.ug'.140 E consi 1.cr:tndo :.i,Hb <JUC nri i·eferi<lo ~on-
Flei:ry, Ah es d~ Ara~~;!· Bczeir .. de~ ·,fon?zos.: trnto f>rc.m adopbtla< as co 1~di~üe> gcraes, 'Lue 
Barao de Anadi~, Da.•!º de Araç~~): Cario, noi·a,·iso de 2.) de OtH·liirO rlc H>Sl ;;o iua11daraO) 
Affonso. Fr:tnkhn Do!"r:t, F. Belv.arro, FN·- ,. .,. • • . 

1 
. · 

· d · '! 'l l f d ' · L l l obscr\':1r cn1nci rogi·as. 11n1.01 rncs p.~rn toe o,; os reira ·e " 0111·a, , 1 e onso e :.ran.Jo, ººP'' • :J. . . , . rl , ; ~ .• . · ·. - d e nha Martim Francíaco ?<lo.ttn :1fochado contr.110S •) n.i~c.,a •.• w, ~ a .co111m1;~sao ~D 
V~ ' \' D' " t F" ' p:u·~col' r111c SOJ'1 s11btllctt1do a. con•1dcraç"o 
rnnn~ "'-• rnna e ~s ª ~nlo. dc;t:t an;;nsl:i. ca1füW'1 o sQ,:;uinte projcc\Q ele 
E' hdD., post:• cm d1scu•sao e approy,uLt a lei: 

acta de 5 do car1•c11tc. 

O SR. 2° S.i,:s1:1.E rAm o, sc1·v t ndo ele 1°, d ú eo 11'" 
do seguinte 

EX.PEDIJ·:!\TE 
Ofticios : 
Do ministm·io do~ ncg··J~i·JS <lo imperi•), de 5 

ele ,J_unh~ i"l):";""Cn~~. C': O;'Y.1:-l)nri~C!'ID1')1) 0:n r0~pns!.:t 
1ue Smt J\li'.l-freSLt.ck o lu1p(:~\V.l():• di ;;n~-:;~ i·c- , 
.ccber no db (\is 2 lwr.•s c1'1 t~1cl·~. i1<i p:i~.1 1h 
cidade, ~, dcput:i~ito desta ca1nt11·:i.. que trin de 
apresentar ao. mosmo :wg-.tsto scnhm· os de
cretos do. ~sse:nble:c gcr:1l, que coucc<lcm c1·ç
.ditos cxtr.10:·dinario e ~ll[>plcincuta•· aos rni
nisteri•;s <lo impcrio e <1:1 justi.;:t.-Il\teir:\fb. 

Do minísterio do3 n0gocio~ cl:i. F:"<1crr.:i, <le 2 
de Junho co:·1·enlo. 1leroh·en•lo, COtü[rnlcnle
n1entc info1·1na<lo~ o ro.1~11t...•1·irn r"'nlo 1)n1 •tt.\e os t~m
pro~:.i.dos civl~ ,ru Rl'$'1nal de ~·11crra de Pc~·
nan1buco pe<leiu ao purlet· lcg-]sbLÍ\'O aug-mcnl1• 
Ele vontim~nlos.-A' 1pwm Íill a l'c[jt:isic;ih. 

D::is Srs. d•Jput~J1Js Anclrc A. de) P, Fku1·v 
a Augt<~to C. de I'. Flcnry, communicnndo ']uc, 

..:\.i·t. 1.tJ Pica :J.{fop~;i.do o conll":llo appi·ova'1o 
pcl(> gon:rno prLn a n:weg-J.çito costeira per-
11a:.1b:ica n~. :c <p1e se )·~foren der:t·eton. 8l25A, 
d.1 28 ele }faio •le 1881. 

_\i·L. '.!.• Fica m i·ovug;Lcl:i.s as disposições em 
Mnlrnri.J. ~ • . _ ~ 

S~il:i, d.'l~ ~ :°"~'..;.;tH'! :'; d :\ C' r1m1JHSS.i1() cm ~ de 
.T :rn\:o ele 183? .- /11t;·ff,; cio Gw1Jiy.-Fclicio 
~los S rr.nlos _ 

O S.n. Pru;:s!cH~~T~: - Tom a 
:;r . . Jost) ~fa:i:inno. 

O Sr. -To,.;:é :)J:a.ria;:nno o\JLci'c ur
p: rJ1H~i-t crn um:-•. (h~ scss\JC'.:1 prtssr.d.:ts pai•a fnn
d~h10llLa· li~eii1Mncntc nm pi•o.jccto, pelo (\lUtl 
prct1)111b que sn <lJ !IOS g·1 1a~·d.1s elas ·:1lf:indeg,ts 
~\·~cC$So nos l\);..."at'1:::s •1ü otliciai.:!l d~ dc~c:n·g.:L. 

l~u·~: atlcrntktt<l<" à n:ltlu·~z:1 uu st:n·i~o <pte sa 
exi:;l! de uns e 1lc rrnlros, 1p1c:· ás liauiliLaçõ8s 
i1nú-. :i lei dctcr~nin;J pri.t:.i !'l.mb:ts ::i.s classas, vC
SQ 'Jªª as hctl>ilitaçvcs devem ser ~s mesmas e 
klcutic:t ~ nnt11rcr.n cl•J s~r1·iço. 
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?ia exposição <lc ino ti>JS<''lf\\ que o ~r .Bar:'" ·! Art. 5.• Os officiacs de descarga, gue qui 
rlo Cotegipe, quando ministr() ª" r,lze 1:;l·' · ~prc-, r.()ro~11. Lor ;:.c<ie>>-0 par" 2• cntrnnc1:i , sor:to 
sontou o decreto ue 2 de "~gll.5to do 1810, reco- i adm1tn~os :\prestar os exa1ues d o 1" oro 2a 
n heccu S. Ex . que a n :tturcw. J,\S fü.ncç iles ent1·:tncm. •. . . _ 
<hs du:is cb sscs cr:i a mesmo.; mas outen.cleu Art. (i.• h c:i.m l'C\'O!:'a<fo.s as d1spos1çU\ls cm 
<1uc. MS oflicincs do _des<;ar_<P de-.: ia dar a catho- contrario. • 
gorm de i"- cntrn!lc1,1, obng-:>.n<lo-os a concur~o Cam:<ra dos Srs. d·!]\U~:tdos ; m o de Junho 
riaro. nobilitar a cbsso. d~ t88Z. - S. R.- Josu i1Ia1·ta1i;io , 

O p~incipio dos eonciweos 1\tto. é a1m>luto, e o Sr .. z .\)!.t, peclinclo ;i, pah1.v1•:i !Jeb. ordem 
ha muitos q ue c~tlmdom que tem ellcs :l:i.d~ jul~" u1u dever seiui1· ns pr:i.ti.c:i.s, que eslão 
i·esult.ad?s negat.1,·os e que dcyc1u s~r ahoh(los . . em U$O ncgt:i. C:.l!la. A attitnde qno toiuou hon-

. fl!as.amd:i.qtt3nd.1 o conel!r~o ~C.J•l umo.;~n-1 tom n:t 0..,ma•·a. p:ii-eco r1uc i cnpüe-l'.ie o de1·ôr 
d~çao csscf!.crnl ~ara a C~P?C '.d;i<le., .·ª8 )1::l)Jhta· 1 1·igm·~so clô pedir ;, c:i.ma1•a quo o d'.spcu_so dt\ 
çoes.<lo3 concui:re11tes, o fal~ o p,1_nc1p10 quo co1111111ss;i.o de p0<lero~ , para a qnal foi el01l.o no 
servlU de b:tsc :i a rl:)'u111onbçao do tllustre ox- dia da institll.1cã.o da 2·' sossao. Nestoo termos 
iuinistl'o da Fnzentln. j pode ao Se. preshlente que consulto ii. caruara si 

Si os officwes de descar,:;·a fic:issem Ull?.,mo 0 diMeiiset ciesb commissão o no ca.so affirri1a
nobililt\dos pelo acC~3so dos g- 1'.ar~:i ~, no oxer- tivo i1ue o Si·. presi<lontc dê- lhe um s<1l.-stituto . 
cil;o deveria ser :\CClto c~tc pr rno:1plO nas pro- Cc 1, ~l· ":l. resolve affii·math·a-moçiíes. nsu w. ... a cnma. , 

Accrcsso c1ue o acecsso ó um estimulo, mi.eh mente. 
nrnis necoss:trio nem rnais offic;i.z do que dal-o O Sr. JLoureu~o de -~lbu
o.os guanl~s da .,1fü.:cdoga . . ~lt1e pel? :·e:;pecth·o qu.e~·qu.e : _ i<·aU:u-, ·nas disposições cm 
1·cg-1tlamcnl;o ~~o 111cmn1J1aos da v1gltl. e da tis· que me ach~, é saci·.itlci?, ~r. presidente. ~uc 
c.'1.lizo.--ão ext.orno. das alfandegas e c1ue, pôi'- só a necessidade pôde impor o oxphctw . . 8_ou 
tanto,· prccis:un de cslimulos que os noui- olnig:idu 1 contest:i.r al_gumas propos1çoes 
litem. euiiLtidas em 1ur.a das ultim:lB sessões pelo meu 

Depois rle vnri:ts consirlci•:tções, nas quaes o nobi·e s.migo e colloga de dep utação peb. pro
ora<lor hi.r~arncutc lll tX>Lra "<lesigu:ildnde, que Yincia tias Alagôn.s. 
existe ent~e as duas cbs;;cs, qu:mdo idcnltcos s. Ex. neata camara e 0 Sr. Paes· do Mcn
~ão os s2rviços, como dcmonslr<1. com as clis- donçn. no senado tm t:irafil <lo a lguns inci~entes 
posi ç.üei do reguhmento de 25 d~ Agosto de infelizmen te occorl'ido; em nossa provincia, 
1870, e das iujusi1ç:is_ que ~em síl_tf~tdo :i das-'O rcblirns ;, assomtlcia provincial. Venho por 
dos guardas que :itc :Lqm u:i. corlo for:~'" m:- minha vez desmnpenhar-m0 da. obriga<;.:lo de 
elide;; da qu:ilifiençiio elei tor:ll. re111ettB a m1i;:.i. pre$<ai· inform~<;.õee sobril esses incidentes. 
o sc11 prnjcc to, csp0ram~o que, a _c~m:-.ra, r;:io Scuhores desde Mnrço de 1878 n<lo co:·rem 
t•epudi:rnllo o me>mo 1n·o.1ccto, ;ara a mc:·e~_1du. com minh,; responsabilidade. os negocios poli
just iç:1. ::i.05 ;,rnarda.s dns :ilf;n:Jcgas. <fan<!o- Jtes ticos d;l pro,·incio. das Alagoas; tenha.me rc
accesso· 110$ lo;::ai·c" <lo ofüCHics de <lesco.rg:i. · tr:ihitlo 0 :tfaslaclt1 o ma.is que é possi\'Cl, :i1ipa· 

recanelo unicamente em occasiões de tra.b,t!ho, 
e quau,lo impclliclo polos me~~ amigos. º:"• 
cstaudo alguns do•tl'>S e nyolvl(lJi. n:.is qnes:oe~ 
de que se ocC.n[>OU o meu nolire amigo, 1·efenre1 
:i cnnm;·.- e no governo os factos, taes qunes mo 
for:uu nnri•o.c!os por pe.ssoaa a quen1 devo acre· 
di tar. 

Vem :í. mcs:\ e \' :Ü ,; imprimir e;, commi~s:to 
de fot.oncl:i o soguinto 

Proji;cto 

1882.-N. 1Y-l 

O SR. T nBOPilILO oos S .\XIOS : - T:u_nllem 
A asscmliló:1 gol'lll resolve : d-~vo ac:-edit:ir naquollas pes.so:l.S que me 1nfor· 
Art. L o Deixam de sei' consitler:1dos ele 1 ~ maram. 

eutr1mcit1 o.; log:i:-~s <le ofilci:te> de de$~;\ rg:1 o Sn. LouRENÇO DE A~nUQUl!lRQUE : - Tt•a-
Art. 2. o Os guard•ts dns alfandegas terM t.'l·so, Sr. presidente, de dous fnctos . q~e cau

.'lccesso partt os log;tr •'S d~ o!llei:ies ti~ d€sCarga. s~r3m g rande .fo\pross?io n a proy111c.ia, . que 
indepeud~ntc de concurso . . . for.l.m cont.'ldos em corre.spon~enc1as cnnadas 

ArL. 3. o As nom·>:içües elo~ v1g1ns, ondi: os para a córte, e por fim d1scut1~os . nesta ~ na 
houvH, e d•l gt1a.das. seri'Lo foüas pelo lllS· outl'a cM:> do parhm0nto; o prime1.·o r~feie~sc 
pcctor da ;ill'hncleg-.. sobr ·: proposta elo g-uarda· ao juramen to do .cleJ?Ul.."do provincial yictor , e 
mór, e oudc não o l1ouv.~r! <lo co1mu.nnda~te d ;\ 0 segundo :i.o reconhecimont.o do candidato te
força. d<'!:< gn•trdas, cumpr1d:_i< a ' cngonclits do nente-coronel Santa Cruz. 
art. ;'!2 do d11creto n. 627:.l rlc ~ d J 1\ :;os to A assemblél'. provínciai . diis Alag:oas con:
de 1876 ; :1S nomeações d~s officiues de. cl ~s · põe-se a.etualrnente tl.e iS h beraes, s1 me nM 
carga serão fei tas pelo p:·t1s1d~n1e d;t p rovincia, eng;, no, e 12 conservado~es. 
sobre propost.-i do mspector d:i. :J:lfuud,~ga, ou· 0 Sit. P RESlll'E:-."Tl> : _ Peço licença_ ao nob:e 
Yidos JlredarnenLe o gu!lrd:i· mor e o com· clcput:tdo paro foml>r:ir·_lhe que nao pôde cout1-
mand:1ú tc dos g11a:·d.is. . n·i;i.r sem 1,edir nrgenc1a . 

"~rt. 4.º As prowoçi:l~s _d ' v1gi:t.s p;tra gnar· '~ S ·U>uu-:-;ço DE ALauQUERQuE : - Não 
das 1) deste~ pn.r~ cffi c1,11~s. ~:' desc:•r~:i. . s~ ! estou i:~st i fiea;do requeriiuonto al~m, ml!S 
basearão no mer~c11u~ntorl, prn.~lecGn~~ " :•n ·fazcnd~ a),..um:is reclamações. Cing11:-me~e1, 
tiguid~\dC só OUl 1dont1da o de Cll'CU!USt.tllClaS. , o 
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prometro a Y. E~ .• a.os pontos p~inçipacs do di~ ,. O Sa. Louallxço DE Ar.nuQU:E:aQnE :-0 facto 
curso do nobre depu~do pela pro,incia das é que s :1spende11-:i., e o i• Yice presidente nãe> 
Alagoas- _ . . . tinll<> o direito de ab1·il-a de novo pora conti-

Suscitou-se que>bo na assemble:i. provtnc1al, nuar oe trabalhos. . 
sobre o reconheciiJJento da eleição· do te Dente- .. Mas, ~r. presidenoo , ain~ que o deiiutado 
corauel Saut:t Cruz; i4 !ioeracg pronuncia- Victor tivesse prestauo um JUramento \'alido e 
raru-se> a favo~. dous libt>raes e 12 conser1·11- a Se$siio ll<lo tiYesse sido illega.lmente al>crta, 
dore$ pronunciaram-se contr:i, alle1;11.ndo <'[Ue àepoi..s _de suspensa l'ela autoridade competente, 
a.quelle cidadão n.'lo podi:i ter sido eletto. "isto o presidente da assembleia, nli.o havia. numero 
ter foi to um eontrato com o governo da pro - para vot:u-_o reconhecimento do te.cento-cor onel 
vinci.a. Assim pensa,-:i. o presidente da a~som- So.nta Cruz. 
bléa,- mcu distinoto amigo Dr. Josú Jannario P:i.ra jus.tificar roais esta irreqularid3dtl, que 
de Ca.1·valho, q110 me deu parte do seu pr(1ccdi- hmonto, disse o .meu nobe·e amigo que o nu
mento nest:i. quest;io. mero legal se completou, entrando casualmente 

lmruediat.alllente dirigi- me a dous colle;ras, 1 no r~cint.o d'.• sssetnblGa um depu.tado cunsP,r
qua me honram Cilm sua ll.rniZ;\de, e consultei-os vador, que alli Yollãra para buscar uns papeis 
:i. respeito . Ambos foram d!! opinião ci uc n ·- de •1uo se Linha esquecido, ombora daclllrasse 
nhuma incompatibilidade havia. fiz <lepois con- es~e deputll.do que nã.o conla,:scm com sua pl'e
sulta por escripto a dous illustrados sco:i<lorP.s. sen~.a . 
o astoa fora;n de parecer contrario. dccl:lra 11clo E' ou tro in~idento inventado, Sr. presidente, 
um e outro que o caso era de incomp:i til>ili<lmlo p:ir.:1 e:rplic:.?.r o reconhécimento da eleição do 
e esta.Y:i. clarament!! e;:pr!!SSG tan to na l<.:i de 9 tenento-coronel Santa Cruz. 
de Janeir.:> de i 8<:11 , co1Do no respectivo reg-ula- O Sa. THEOPliILO :- A entrada desse de-
mento. pubdo no recinto e uma verdade. 

A' \"ish disto res;){lndi ao me11 di:;n'l :\migo. 
presidentB d::i. asscmtló;i 1iro..-in foi. 'JU~. ein- O Sa. Lot:rtE:-;ço DE ALROQUEBQUI! :- 0 de
bor:i.,tnc p:i.roces$G fundad:.1. $ tia opinião. auj ltl- puto.do,.ª que a Ilude o meu allustl."e amigo, ó o 
sa.va que eHe nifo devi" . visl.O surgire111 <li ,·er- Sr. Joso Rniuatho. Ur'1., Gstc declarou tanto em 
gencias,oppür-~e :i.o reconheciment-) do tenente- tolegrAmnm di:igido ao Sr. senador Paes de 
r.oronel S:w ta Cruz. 711endonçn, como em um protesto '[lUhlic~do nos 

Ante~. ponim, Sr. p:·esidente, que miuh:i. ,!orno.as da proyincia, q\1C uão tinha entrado no 
ca~la chegasse no sen dcstinatnrio, publicr1r~rn recinto, que era isso um.:1 falsidade. 
os jornMb :i. notich de ha,·e1• sido reconhecido Eis ahi ,~orno se pa!s~ram os factos. 
dcptitado o mesmo tcneo.tc-curonel. 

Como se foz isto ·i c~mo realizou-se este O Sn.. TaEormLo 00~ S.•Nros : - Não é um~ 
facto?- E._ seuliorcs, o ciuo cumpre examuia1·. fo.lsid:.dc : 0 jwnal conservador O Orbe declar&u 

A ~s~emblú:i proYincial. c.1n\o h" p<>uco elt quo,ollc esteve f!'ó recinto. 
diss~. 80 cm11p:iQ olc trintr. d0pnt:ulos e . portn.ntn. () SR. LoUlll:)(ÇO p::; ALBUQUERQUE: - Tenho 
nll'.o pôde funcc'.on:ir coJll rn.enos do deze~seis. c:wt :lS que ::ülirmam o contrario, entre outl':\S a 
Falt:w:t rrest.'l.r jnram•.ml.-0 o deput «lo \1ctnr. de um :.migo <jU<l ta1nberu. o é, e tah·cz :lind" 
cuja eleição j:t tinh:• sido :ippro·: ·da. e !e1' re- mais. dos honrados collegas que ruo contest~m. 
conhecido d "put:ido o t..onentc-coronel :: .n t:i Vou ler 1rn1 trcd10 da. cart:i. desse au1igo; nlí.o 
Cruz. Ora, si h:wí:un apcm:L~ vinte e oito d<:pu- lhe decl inarei o notne porque n:io O$lO\l p:\ro. 
tadCJS e.susp1ms.•a i;essito.1p1:11.0r1.e rcliral':l.m-se, isto autori:r.:.clo, mas posso cuostrar a c:1rla . 
n:1o comprehendo coruo põd" offcctuai·-sc o reco· " In folizmentc a um:i. trG:t<.l ,·crdado ter o 
nhecimcuto elo mesmo teuo1H••-c•11·oncl. V ictor p~est:ulo j ur:i.meuw :i fol"Ç-'l. e \er sido o 
P:~ra eKplie.al-o, disse o meu honrado col- 131.1.nt" Graz reconhecido sem numero leg:il na 

leg:i que o deputa.lo \'ictor j:i ti.uh:i. prcsbdo co.~'1- " 
juramento quantia foi susp0vsa a scss~o. As.ie.g-uro a V. E1'. , Sr . prci;ide1Jt0, qtte o 

Sr. pres~dente, isso nã.o é verdade. o jurn.- sign"tario dest..'l. car ta é digno de tod:i a consi-
monto foi pre,;tado depois . deração e inet•ece inteir:, fe . 

Q SR. THEOP!l.ILO DOS s.~~Tos: - Eu tenho o Sa. Tru:ôPHU.O DOS SANTOS: - Eu tenho 
inform:.ições eru contrario. cartas em sentido contrario :is inform~çuos de 

o sn.: LoUllE:S-ÇO 111': AI.RGQ!iERQUE :-0 digno V. E1'. 
pr esidenie da assemblé::i entendeu, aruett ver, O SR. L~va;;~·ço DR AL~UQtiERQUE:-Firmei 
~en1 ra.zão alg'uiu·.i. qu,,, tendo o ueput;ido ViclOL' logo o lilen juiw d sue qui> vi assignn.do o tele
continuado a e~ercer o sei! emprego ou officio gtam!tl~i dirigido ao Sr. san:ido1· Paes àe Men
rnes ,110 depois de- .eleito e l'econhec!do. nõ.o clonçn, por :>Jg-uns homens sisu.dos e especi."ll
dcdaadmittil-o a prest:.:rjuL"ámento. Foi depois me nte pelo Sr. ~l)au1inrmd:ls, thcsoureiro da the
de ter :i.ssirn decidido que suspeidcll :\ sess~o sourarin. d•; fazern:b,pe>soa respeit:wele ciue gosa 
em couseq"enci~ do .tuma1to que roRnifostou-se uierecid:<mente n :. pro\•inci.a d~s Alagoas dG 
n"' as~embiéa.. Con10, pois, podi" "quelle depn- muit'l bo1n conceito . ~em ose põde dizer qu<l 
tauo Juntar-se a.os outros e fazet numero prnt s~ja o Sr. Epaminol}.<las parti<ll\rio exaltado ; 
o r econhecimento {lo tenent0-co;-ouel S:tntll. a o contrario. te.n por vezes divergido de seus 
Cruz? Isso era impossível. amigos politicos . 
. OSR. r:sPIXDOl..t:-0 de1rnta•lo Victt>r p~estou ' o Sa. T~!F.OPa:LO DOS S,1.xi:os: - T:nnl>ern 
JUt:i.~ento; o presidente n.:10 podia suspender a j sul>scre\•er:i.m a invenç.ão da força publica no 
sessao. , paço da. assembléa provincial. . 
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O Si.t Loim.E:>ÇO DE ALnllQUJ~RQUJ::- kio me 
foi t~mb_em confirmado por algumas pessoas da. 
p1·ov1ncia. 

Senhores, Yim ã tribuna. principalmente par,~ 
dQfender os tnGna amigos de uma i11sínuação 
<JUC S•l tem foito cont1•a ollos e contra ruim. 

lfa poucos dill'5, em conversação com o 
Sr. presi<leute do consol~o, S. Ex. deb::ou en
ll"e vol' que entre a.lgnns lib6raes da. provincia 
d;;.s Alagüas ·o o partido conserv:idor havia., 
ijOD.ão alliança, di..'lposiçues pa.r<t alliança. 

O Sn. TuEoPHILO nos S.1Nros: -Is.>o não é 
exncto. 

O Sa. LoUR.E:\"Ço DE ALBUQUERQUE : - Pois 
bem ; isso é simplesmente· um:L falsidade ... 

O Sn. TuEOPR!r.o DOS SA~Tos : -Apoiado. 

O Sn. Louru:Nço DE ALnliQUERQuE:- •• ~ . só 
digna daquelles qu<l procoram, mas debald . ., 
amofin:w-me, pois sabem que sou inca.pai de 
fazer allfança cou1 os meus adveuarios, salYo 
qm•ndo o e~igirem os interesses da sociedade. 
Para fins el<litoraes, para. C..'1.ballas contrn meu 
pnrl.ido, não podemos ter allian9ag, estamos 
completamente separados. 

O Sn. THEOPHILO :- El1 faço a devida "justiça 
ao earncter de V. Ih:. 

O Sa. Lm;RENÇO DE ALBCflUEn.Qu:& :- Eu 
p:·ecisa.va., ~r. presidente, protestar c9nLra est:i. 
insinnação qne, n.~o sei por que meios .. i:i che
gou aos ouvidos do nob1·e president~ do con
selho. 

Seuhores, qllando gc discutiu a falla do 
throno, prometti ao govo1·no o apoio que lhe 
podia dar, o apoia da rueu l"Oto, que p:>rtl. m:tis 
n:to tenho pre>tím1i (iicro (l/IOtl.![to>). Tenho 
cumprido meu de1•e1•, u.ponn.s 1·c~~rv:1mlo-rno a 
focnlc\arlc de discutir livromcnte é oom Lad:\ a 
fralll1uor.ri "~ qucstüc~ q110 cnlondom com o as· 
t.~oo elo tho~ouro o iL silu;.ção cconomicn do 
p:i.iz. ( ApQiado$.) 

Apozn.r do :tuxilio qna pt·c~to ~n ,i;over!1º• 
não 1110 JUigo, ontrotanto, com o chratto do irn
portum\l-o aobt•c oa nogociod cl<:! minha pro
vincia. 

O S1l. P 111!:~U>li:xTI! :- P l'O\'ino o.o nobre de
pnttHlo (jUO já. excedeu i\ horu., 

O Sn. Loua:E:xço DE ALBUQu:snQu:E:-Quando 
:i.lgum dos nobres ministros por utt·m~. que 
muito ~gradeço. consulta-me ll respeito, ma
nifesto francii. e sincerainente minha opinião. 

alli pl'aticados contra oa meus amigos; ao con
trario, alguns continuam a soffrer e têm sido 
processados. 

O SR. T!!EOPHILO : -C(l.b e ao poder judiciario. 

O SR. LouRE:>ço llE ALBOQUERQUE :-Sabemos 
todos como isso so fo.z. 

Sin~o. como o ~e11 illustt•e caliega, que tivossie 
ndoec1do o presidente das Ala.gôa.s, embora não 
tenha . ~u a fo~tuna de poder reoonh.ecer-lhe, 
desde Ja e antes c1ue elle haja praticado aln-um 
~cto itnport:mte, supérior intelligencía, g~;nde 
illust1·a.~ão, notavei crilerio, todaa as eminentes 
qualidades, em $Umma, que se i·equerern para 
os m~is eleyados cargos do paiz. 

Não lhe recuso nenhuma dessas qualidn.des, 
mas não as attesta1•ia, quando ti~esse autori
dade para fazei-o, senão depois de conhocer ~s 
sous actos. 

O Sa. TttEOPl!tLO : -E· muito conhecido. 

O Sn. PrtEsIDE.."\"TE : - De novo oi.Jservo a 
Y. Ex, que a hora esti esgotada e cleyemos en
trar na ordem do dia. 

O SR. Li:itilIBxç:o DE ALBUQUERQUE :-Ain<W. 
algumn s palavras e ter min:irei. 

O men llustre amigo, respondendo a accu
~aç ües foi tas no senado, relativamente a. ameaç.as 
contra a vida. do juiz de direito e outros conser
\'adores de Penedo, disse com muita razão que 
isso não pas~a\•a de baléla. Pois b11m, Sr. pre
sidcnto, de balela tambem não passam essas 
au1ea~as, da que tratou o nobre dep nta.do, contr:J. 
a vid;• de mau amigo e co-religionario Jaaquim 
Rodrig11as Gaia. · 

O Sia. THEOPHlLO :-V. Ex. contesta o que 
elle disse sob suu assignatura ~ 

O Sa. LouR<::;ço DE ALnuQUEaQuE :- Sa.be
mo-3 o que s:1o ii1triga.s e pc.i:!ões partida.rias: 
a. mim. proprio já houve q ueru attribuisse pro
poeito dessa n:i.Lureza. 

O Sn. Es1>1xnou: - ll"inguam acreditou 
uisso. 

O Sn. Tm:oP!llLO :- A provin~i:i. fer. <L de
vi•la. j\1stiça a. V. Ex. 

o Sn.. LOURENÇO DE ALllUQUICRQUE :- Não 
proscguirei pat•a. 11io prejudicar a 01-dem. do 
dit>; julgo t<lr cumprido mou dever como libe
ral e' repra$Gntanto pela p1•oyfocia das Ala
goas. (ilf.!iito Mm.) 

OlWE.M DO DIA O hon~a.do ministro do imperio, que está pro
sente, perguntou-me outro d~a si e1~ sa.bia do 
que se passára n:i. a$$emblea pl'ov1nc1al _das Contintt.ação da. discus~iio do orçamento da 
Alagoas. Entt•oguei a S. Ex. u!na expos~ção guerra. 
que tinha recebido do meu yart1cular am1g~. Vem á mesa é lida e apoiada a seguinte 
p1·esidentc: da mesma assemblea, e o.ccresc,ente1: · 
ahi estão as informações o,ue tenho, V. E:!. as 
leia o ~epoi$ m'as restituirá. 

N·,i "\"erba consigna.da. p:i.ra -obras- accres-
0 SR. RonoLPHO DA.,.TO.S (ministro do im- cente·se -e para 0 ,1raena.l de guerra do Para. 

pel'io) faz signal de assentimento. Pa~.o da camara. dos deput:i.dos, 6 de Junho de 
O Sa. LoufüJ);ÇO D:E ALBUQUERQUE :-Meu i882.-Co.iitão.-G. Cru::.-Mcr.c-JJoweli. 

ª?oio, Sr. prosidente, ~ão tem si~o motiva~o O Sa. CAND!DO DE OLtVEIR.A requere o OII• 
pelo interesse. Contr.ariado em mmh~ cand:-1 cerramento da discussão. 
datura pelo ex-pres1d·m\e das Ab.goas, nao , . . 
obtive n.inda repa.ração para nenhum dos actos E appl'O~ado o requerimento. 

V. I.-.iO 
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Eº approvada o projecto com ao; s(!gllintcs 
~mcnd:is. 

Emenda ao art. n. Q :-In~endencia, arse
naes de g-11erra, etc. 

;\"o iin:ll. eru vez d•; « ... e augm~ n t:mdo-se 
:. qnan tia de 9G0S .. diga-s•' : « .•. e '1ugm~n
t:i.ndo-~r. :1 quantia de 2:-100$ para ,,., .. ,m 
e(jnipM•ados :1os \·encim01llos do profe;<sor 
do ensino prim:1rio do arõenal c1., guerra d'1 
co1·t0 os dos profes;ores do mesmo e11.,i110 dos 
oilh•os o.r>enae; i.:~05:79:2$2713 .. 

Sala da; ~essões.-A .. Gon~rdces rle Ca;·1Ja
lho. - Caiitiio.- :lfw-Dotc·!tl. - G. C;·uz.
Augt~sto Pfotwy.-Rib«s.-.4.d;·fono Pimentel. 

Emenda ao § fo : 

Supprimn-se 1160$. cm·rc 'Ponde n L•'S :i.o orde
nado .de am prntíc:rnte addido, qu'l foi no
meado am~nllell ·•<>. 

Sala di se.•sões, i d •) Junho tle i882.-F. So
rlre.-He>11•1que tl".4.c la. 

Emenda ao § 22: 

D·•pois das p!!l:i.vrns-para o mesm:. colonia, 
il.crescen te-s·~-o os rep iros do q artúl mil: t.,r 
da cid:ide de Caxias, na. provincia do Mat·a
nhi'io. 

S. R.-Gom.es de Casuo. 
:fa \""l'\>:i. consignada. para -Obras-accres

c•ente· e -e pur;\ o arse1l:ll de guerra do Pará. 
-Cci;1t1To. -G. C1·u~.-JI ac~DotceU. 

3' discuss:'lo d:i. prorogativa do orç:~mento. 

O Sr. p1·esirlcnte do con>elho e ntra no re
cinto e o~•'<tppa a 'U:L c:i.deir:\. 

O Sr. ~.Iartitu F'ra.nci!!Sco Fi
lho diz r1u~ :i dirccç:1o. <.pie lwntem <leu :io 
d•!iJnl~ o no!ir~ Sr. presiJeute do consel\10, o 
Cll<"'rramcnto incspera<lo da di,cassao. sem one 
um 1111i<.'o clc•put;do •fa lll:lioria se anim~ss"e a 
dat• u11m r<!.>[IO~la an ill11st1·e de;ll!tado pela 
!hhia. oli1·iga1u-o a lo:iu1· :\ pabvra . 

E' g1•:111dé h1•nra p:i .,, o orador crttz<ir as 
arnw.~ co111 <l \'dhu b:italh~rlor 1;1)C:';ll. a •1uem, 
sí niiu pn<l~r ronr:er. 1·est:ir-lbe-:i '' g-lorià ele o 
ha1·e1· tei1tado. 

E", pore1n. nm gruu<lc pezar ter de ap:i.l'
tar-sc. t:d\'Cz p:t:a semp:·e. <laquclle sob cujas 
ordens come~ou a. cstu<lar e a cQmprehender os 
factos e incidentes d1 politica g-eral. 

C;tdn ura dos membros da carnar~. porém, des
empenha o seu de\•er, ~omo entende, n:i. po
si ção cm que se achar collocado. 

Aprendeu no p:issado de S. E::s:. a condem
nar o SCll pr,.sente, a prest~r mais homenit""em 
ãs ideas do q•1e aos indi1·i,Juos. " 

Hoje, o nobre presidente do conselho r~co
lhido aos quarteis de inve~no no senado' livra 
das lutas à bocc:> das urnas, apresent:i.-~e sem 
programma, sem reforma~, sem actividade e 
pede à eamara mua prova dCl conlb.nça. 
. ~m nome de que principio, em nome de quo 
ide~~ ap~esenta S. Ex. o seu pedido 1 
_ Nao póde o wador acompanhar o nobre pre

s1dent<l do conselho, porque não quer, nfl 
phrase de um anti~o companhei'o de lutas, 
tra.usformar o culta da~ idéas em ritliculM h.r
menag~ns individuaes. 

S. Ex. não q lliz responder aos seus illustres 
comprnh·~iros, º' nobres deputa.dos por Minas e 
pela Bahia. pareceu dar prefercnáa. ao 11artido 
conservador. 

Embora. prote;\e S. E::s::., que culpa tem a mi
nol'b. r1ue o nobre pre<i<lente rlo conselho pr~ 
fei·isse pahvras na oppo <ição, <1ue estão em con
tradi~ção com se u procetiimento de hoje ~ 

A <lissitlenái lilJeral, 1111e S. Ex. qualifica de 
<limim1ta, cstà ja tificada. 

E' Jiminuta· a dissidencia, reconbec ~-o o 
o.mcdor, m:i.~ é grand0, porque lem por acompa
nhamento a opini1í.o do paiz liberal Gm sua. 
maioria, e tem por .somb1·a a que p1·(\jecta a 
b~rnd~ira democratica. 

De •d•) qu~ se denunciou que o governo vinha 
pe:lir a prorogettiva, apre <entou-se como argu
m·•nto: si >\ camara nagar n pl'Orogativa, esta
b~lcc•:rú a dict>ttlura. 

F"~·lll ~ hnbr;1r est·' argum~nto a. bella 
phrase de G1iisot. qllanclo attri!iuiam-lhe a au
toria em m1Hl'Í1nc d• morte:« Niio ha bobice 
•[UC não ·•t1co1it"e 1m1 tolo. q11e a diga e muitos 
tolo'; que lhe dêm credito."' 

A sei· •·erJ:tdei1·0 o argum~nto. a camara tem 
de vol:\r o 01•çamento, porque n~o lhe re3la outro 
r<!Curso: di a prorog:1tiva, porqne não póde 
ne1tar; cede. pú~que não póde repellir. 

O qu" ó a prorofl'ati>"a, alcançada pelo terror, 
sonã•l u1nil dictadura disftrç:;da? 

Si não ha o rlireito de escolha, onde a liber
darl e do. Ojlçifo ? 

H:ija ent:io um pouco de :i.nimo ; cada um. 
tome " respon"abilid 1tle ele sells :i.ctos a, pe
!'anle o p.i.iz, esclu:t1lri11he. estude, verifique 
11llo1n !oi o Cll p:ulo das ci~cumst1ncias 
:ictutte<. 

,\ p:·oposito deste argllmento de tenor. re
··~rch o orador o que se deu no reino de 
Oliihity. 

O 1·ei por uUJ. clecreto est:i.holcceu o regi111e11 
p•rlamen>ai•. No :w l. 2° determinou Sua Ma~ 
.::cst:\dc. quo .:ixistisse maioria e nlino1·fa : ma.~ 
no art. 3° declarou q11e os qlle se oppuzos8em a 
rna1·cha cl1.1 g-o\'erno tolllariam cem bolos na sola 
dos pés. e 

\'ot:idr.. e. prorog:üiva. h"'verà tempo para qu·~ 
chegue a todos os punlo~ do lmp rio '? 

De~eja. faz1•r ~em sali'lnte um ponto e é que 
nii.o foi :> oppostç5.o quem collaboron n:is pes
sim:is circumslancias, f!ffi qllC ;e acha o go
verno. 

O ilhu>tre leader da maioria tomOll como 
argumento Achilles os prec·,dcntes. Ainda. 
ac·êi,~nrlo-os e desej;indo acompanhar o nobre 
presídent, do conselho, pede a S. Ex. qur.> lhe 
mostre uma p~orog«tiva que lhe tivesse mere
cido o seu rnto. 

O que S. Ex. lioje pede, hontcm votou'~ 

Protesta. o orador ci.ue não havia a. falta de 
confhnça. pe8aoal, que S. Ex. attribue ã dissi
dencia. 

No partido liberal não ha. hoj~ chefe q uil reuna 
maior numero d· sympatbias do '1u'" o nobre 
presidente do conselho. e queira S. Ex. ada
ptar uma só idéa liberal. traga á camara uma 
reforma e verá ;, dissiden,:ia a~abada. 
Pas~ando a tratar dos -Orçamentos, deseja o 
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orador olal>er qu~ moth·os leve o gor~rno p<ir:i. \ O SR. A:-;w;-;w n:c S!QO<:lltA:- Eu digo a 
não apresenll\r-Hrns a marcha~ ra.zão porque. Pedi a palavrn nesta discussão 
. Dispunht1 e dispõe o governo d,, maioria, para. trat:w da prorog-~tiva do ori;.amento, par:i. 

tuiha e tnm o recurso dos encerramentos: si o ue fui rrovoc:tdo por uma referencia do 
não podia usar ~'~~te tMio e Y.~'' OQ n•o conta;a noGre_ rleptltado relo Ho districto ~ prov~n?ia 
com a su:i ma1orta, ou ella e bem fraca. Etn do Rio de Janeiro eru r.Jação a urna opinüio 
qu;>,1quer dos casos só lhe restava a rt>tirada do rninJ:.a quando se discutiu o adiamento, e tamuem 
pod~r. 1ll'ovocado por ~ensura; feita> pelo meslllo nobN 

D.··pois d_o quatro longos m"zes 0.1; sessão, o deputado_ e outt·-1s ern a parle; ao projecto da 
nobre pr&stdcnts do consdho nilo apresenta ao 1worogat1va do orçamento. Sendo eu signarodo 
paiz nem orç:•mentos, nem reformas. de>te projecto e não tendo nenhum dos ouLro~ 

Que papel repres~nta a camara "? Foi só- ;ng-n:•tario,; pedido a p:tl:wra., inscrevi-me p:i.r:1 
meut·l elr,ita par:t ~ec1,be1• o ~ubsidio ~ 'lefender o <J.Ue tinha assignado; e õl-Cho-me, 

Til;h.i o gabiliete dou.s partido, a sc~ .guil' : ou portanto, deslocado, porqu.e, qu:J.ndo pedi a pa· 
sei· um governo politico,ou m1~ramente admiuis- la»ra, não tive ~\b$olutamente idéa de tratar de 
t rativo. pofüica nesta discu sw. 

Quanto :i politica o nobre presi<lent0. do con- Eu considei·o a discussão dt1 prorogaliYa do 
selho recusou ate um prol,'r:tmma de sessffo. orçameuto de um modo l:â(> di;·cr~o, que não 

Em relação D. adniinístra.ção, não póde o calculei <Jlle , usando da pabvrct, Li\·csse do re
orador encontrar argu1Dento mais vehemente sponder uuica.mente a considerlloções de ordem 
contra a marcha do go,-erno do que este pe- politica. 
dido de prorog~tíva. . . . o Sn, lG:>Acro MAn.TrNs : - E' do regi-

0 nobre presidente do ~onselho t~m vivido, e mcnto. 
c.erto, com o seu p3rt1do. NeeLe ponto Lem 
cumpridü a promessa. que fez â camara,quan<lo 
pela primeirs vei spresentol\-se con10 _chefe 
do gabinete. Poucos governos tem v1~tn o 
ors.dor tão felizes na direc~.ão da. o.dministro.ção 
como o a.ctna.l. 

E para mostrar que tem sabido virei· com o 
seu pa.rtido, basta lembrar '' recente nome:\ç~o 
do juiz de direito de Barbaceno.. 

Si tivesse mais tempo, fariu um retrospecto 
do estado geral do paiz, e com .;l.le pro1·aria 
que o ministcrio niío está em cond1çõed de d:ir 
andamento a.o programnia libe1·al. 

O que se vê no extndor? 
A triat.issima questão Latorre; a celebre 

qu"stã:o <las :\!issõ•~$, q•w n"s vem bat ·1· :i port11 
nas in-;.\i:-0 critic~-. c\1·cna1st'J.ncias. 

ve.sc ainda.!"!º" o Brazi[, primeim potenci:t 
da America do Sul, é pl'Cletido na <"(tlC~lil1 ,[o 
Chile, ond-~ toda\\. A1u~rie:i. te111 sido Otlrid~. 

No interior n ·nhuu1:1 à:.ts o.:ipi1•ações do p;;.1·~ 
titlo lib••ml se realiza. 

Qu;i.ndo se díscuLia a roforma eleitoral, 1•r& o 
chav~o constcmt~ 'l'w :t eleiçiio dír,•ct:1 virii:t. 
regenerar o nosso sy3t•~wa, de modo ~uo Lttdo 

foss • navo. 
Com atleito tudo foi e é novo. \'ê-~e um g-..o.

bin ete sem programmo., v&-se o novo lead~~- dn 
maiori{l. enc ·rmndo di~c\lssões, que não deVHl.1ll 
ser encerradas e prolongar as que não o devfam 
So~ • 

D 'pois de muit:i.a consi~er:içõos 11 ue ":nda 
fa~ solJr;; a politicado g:1bmete, ~oo.clue o ora
dor, pedindo :i.o Sr. presid -nte do conselho _qu;-, 
si tiver de sahi? da e amara po1• uma. tua1oria 
accidenta!, que a. dissolva, que a a_tire "° astr~
cismo. não se importe S. E~.; sa.1ba mor:er .li 
<1ne não soube viver ; envol va-_s 'l _na b~n.dc1r;t do 
seu partido e caia cow e1h.; imitando assim o 
procedimento do velho ali'lirant~ hollandcz. 

O Sr Antonio de Siqueira:
Eu a<Jb.o-n~e deslocado pflra fitllar depoi!\ do nobro 
deputado por S. Paulo. 

O SR. Il-L.:aTUI FM:xcrsco Fn.Ho: - Niio 
•poiado. 

O Srr. A:noz;10 nl! StQU:EIUA : - Qunnto :i. 

est:~ p~wtc -politic:i. eu peço licen\a ao! nobres 
depntados dissidantes p·ll'r< lhes fazer um<L per
gunta: "- dis$ide<lci" liberal, <le cujas 011ini\10s 
o aobt·e darutado_ por S._ Pa11lo se ruost:ott r~
present:inte n~ tnbnna, Jª apresmttou ~ cons1-
dcr:tção do go<"c.rno :dgmu projeNo de r ofonn:L 
'l"º o g-overno niío l'<?ccbcsoe ? 

O S1t. l..-;:-;.v:rn ::\hn111;o;s·, - Jii.. ( Ha. 011!i'n.1 
li1m1·t!;$.) 

1) St1. A:-;·rn;o;tO n~; su,i.rnrnA:- Os 110\\1•1),; d1J
[lll\!\c!o~ &Q eSl[llC ·eut <ie •1uc cad:" .'hll .elo SS. 
El·:x. t1~111 o r1·1~ut·so ilc usa1· d~ in1ci;itl\":\ p~r
lnrn•J•lllll' p:u• 1 :>pr~sNllal' os pr{!i ""tns <JIH.l 
j;d,t:itrC111 ele nliilJ;n{C p11 l 1lii·;\~ 

U Su.. :\l.1llTIJI F11.1.~·c1•cu 1•'11.111):- N•11n ~·)· 
1•i:u1l <hl0s para or1lo1a do tli:i.. 

li S11. Z.1..ll.\ :- () nobre .lupnh1tlo c~ttll"Ce·S' ' 
,1~ yue :L lll'c!etn ,fo din. ~ semt>L'O <ln<it~ de :1c· 
curdo cmn o i;ov c1·uo . 

() Sn. ihl'o:>lO D1": StQtrnuu. : - ilb.s nesse 
c:t~o a rnspons'1uilid:«lc <lcix:w:. <k ~rwt~l' pM 
cont:t de \'V, lfüx. (Tl'oco:m-sc <l1oc1»c>.< 
apç_;·tes.) . . . . . 

Eu jã disg() qu0 não vmhadtscu~1r pol:ttc,,, 
nero. calcllla>a mesiuo com esta d1scussao; e 
agor:i. n.cre;cento que s_i faltassem mot!vos 
que j 1.1$tlficas~em :t necesstdnde da ~rorogallv~, 
basta.ria esta discussão p;1ra e~pbcar :e nuao 
por <1ue n~o temos ató esta dat:• o orçamento. 
(JI ttito apoiados.) 

{Cni=mn-sc di~a;·sos apltrtcs.) 
Um membro da maioria não póde, em regr7, 

:i.priisentar projectos de lei, por <tne no ª!?ºl.° 
que elle dii ao governo d~lega :i; GSt~ a sua l•ll
ci:J.ti..-o.; porem o ine•nbro da. tumoria, .ªCJuelle. 
que se afastou do goyerno, do ,eu l-'"-rt1dG, P?r 
anwr as idé,._s que pi:o\ess:u" que_ o_ g;_ov~rno nae
rea!iza ; por <J.U<' não usa da sua i:'11cJat1va par
lamant.'>r? Por que nilo manda a :ut~sa os pr_o
jectos de lei que rep11ta. t.ão necesaanos ao pa.iz, 
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a ponto de o fazer romper com os l.'1.ÇOS sagrados 1 prorog<l.ti\·a, a que nos resigoamos (apoiados), 
de um partido? : o nesl;a resignação c:>.mar;J. e governo se con-

0 SR. fo:-;;.~çro ll·fanTr;<;s: - V. Ex. garnnle- [fundem. . . . 
nos que essos projectos ontrem ao menos em [ O qlle h:i. ma_1s :1 d1scut1r? Porque n:J. aes>ão 
discuss!'ío b:i.sta-nos isso~ passada não foi votado a 01·çamenlo ? 

. <::t SR. À:."Toxra DE S!QUllIRA: _ A r~sponsa- ~enhore_~•.º mil:isteri~ 2: de Jai:ici~o .tomo:1 
l>il!dt1.de dos nobres deplltados cessaria desde a a1 a ada11.uatraçao dl) Est~do depoi;; Lo aberta 

•que apresentassem os seus projectos ú mesa. ª caru~r:~.. . _ . . 
Mas, s~nhores, cu inscre>i-me apeuas p:i.ra O m1mstc1·w nao podui. a[>i·esentar ~m orç~.-

justificai· 0 projecto qnc n.ssignei: e de~ menta, sem compenelrar~se da ne~ossid:<d_e d~s 
chtro .t camai·:. que 0 modo porquo con- dcsp~zas, sob pena do fuzel-o inconscienL. 
sidero esta mate~ia m<i tinha. ieíto acreditar (Apouidos.). . . . 
q,ue n~m discussão h:>.vcria. (Apoiados) A pro- _Como po~1a, sei~ estudo o 1m~u~1~>~ tudag~
rogativit do orçamento, <1L1ando se discute o çao, prop~1 de~p.czas. cu.1;s r. .c~~s?Cl..1.dcs ll.10 
orç.nmento, apenas pat"a salvar a legalidade conhecia . O mm1stcr10 nao podia. p1opor n.o 
canstitucion:ü dur;\nlc tlln pequeno periodo de parlamenLo um p;·o.1ccto de orça.m~nlo sem co
t<impo, podin passar 0 deda passrcr sem dis- nh•~cer as nccc7s1Jade~ da. ~dmm1straç~o ; do 
cussão, si nós estirnsilemas mais adiant:l.dos o~tro modo sana rireciso ad\ :nh"r: seri:i- prc
no regimen pal'hlmenlar, si as noss.'.1.s lutas ciso qu~ o d:creto de n~m<iaçao so por s1 _dos7e 
partidarias, diQ"ámoa & Yerdade, 86 iu&pira.s.- ao mrnistert? o conhe~1n1ento dessas ne .. ess1-
sem mai11 no arnoi- elo bell.l publico. (.-!p 0;ados.) d:id~s. (:lpozados, 'ln!lLt_G be11:·> 

, . .. . • • • $1 aquelb penosa >enfi :a<;a.o ele podct·es, qu<i 
O SR. lll.U1:1 rn fn.1i.:-;c1sco F1LHO_.- S1 est1- n<io foi uma. verificação commum, porqu1> trata

vcs;emos _:m>1s ad~antados ll<? regunen parla- va.-se de uma lei ilova, e ([e um systema pein. 
ment·ar, mto haveria prorogattYa. primeira vez o:rncuta.elo, oft'ernrnnclo em c:.ch 

O Sn. A:<;To~10 l)E SlQUEIRA: - Não só es- um caso º '' ":illiãa par:i. estabelecer doutrina, 
lamos discutindo os orçamentos corno uma reclamando em cada r.aso interpl'et.açã<) das d~~
p:irte de!les já está ~ujeita. a deliberação do po cic;õe>; legaes ; <i por acca o a c:11n1ra não 
senado: e ó d,i esperar que a camar:i. vitalicia, ti vosso, digo cu, ,1j1tStificaliva daquclla penosa 
r.omprehQndendo quão diYerso IÍ hoje O seu \"Crificaç<lo dll poderes, n;1u u:1Star-lbe-Í:t O 
p3prl do nosso meca.nismo político depois qu•' gratide numero d· prec ·dentes p:<l'a p1·ovar que 
a t•.:i mara tampor:1ria le;itimou o suu mandt1to a caus" do mal ti um vicio 1tosb moh c:lo ao•so 
popular de um modo tão cahal, e L>to complCLo; rneckrnismo ? 
• h espornr que a ea.mara vitalicia, .,, >obre 
bJo tratando-se dn mat~ri:i orçamGnt:tri.a, não 
tl ,•mor11.rd. por muito lcmpo a discus>ão do orça
mento ; :1 dsspoza e r0•ceit11 (to E8Lado por nós 
votada' não podem eujeita.r-eo senão :1 1uinimas 
modificações na outra cama.ra. 

Senhores, o que ha a disc11 tir n:i. pro1·og11t i va 
do orçitmento 'f Os termos do projeclo silo $im
plcs; ó para responder eim ou mio : não admit
ttJ modifi~ac;ão a.fguma. As caus:u que o deto1·
min 1ra11i Bão pnlpa.vei~. ~i nssirn me posao ex
primir, terminaoão pro:i:ima elo oxei·cicio e o 
facto de não se achar ainda convertido em lei o 
projecto de orçamento p:i.ra o e:s:oreício proxi
mo vindouro. 

São factos que não admiltem a. ruenol' con
testação, ellcs so impoem. A 01·igom da proro
gativa e portanto conhecida. 

Seu fim é o mais patriotico: e o de s<1lnu• a 
m"'ior, a m~is importante J?l'erogath·a de uru 
povo livre, a de só pagar tributos taxados por 
~e11s mandatarias. ( .. lpo iad os.) 

O que h., a. clisc11tir na prorogativ:l? Politic(l. 
goral Lcm se feito Lodos os dias e a proposito 
de todos os assumptoa. (,1poiados.) 

Discutir as opiniões do nDbre presidente do 
conselhe, quando mombro .lesta c:i.sa? Mas 
todos w)s pensam@s com S. Ex.; todos nós con
demnan1os a neces<idade das prorogativ:i.s; mas 
o modo do 8:i.car c.<te mal será votando contra a 
prorog:i.tiva., <tM ó inevitavo:111 (Apoiad!Ú.) E' 
um m:tl que tem causls perinanentes e s. 
prova. é o numero de precedentes que tem esta 
prorogativa (Apoiado$.) 

As opiniõe~ do honrado p1·esidente do conse
lho são as nDe as ; e lam~nt111' a nec&lisidt.de da 

O $1~. At.~llm.J.\ NoG\I tiltl.\ :- Sobre vel'ific:i
ção do pcdere~ po11co Ho di~eutiu 110 rcl'iuto <J,. 
camara. 

O Sl\. ANT01'10 ut: Strin:m.\: - ".ll:ts occuµ,1u 
o espirita d• nÔK lu<loR ( ripúindo.•) ; cu tiv ·, 
permitta-se-me <lir.or, ti·• quasi 'fH ·im:1r pcst..~n.u 
110 ex:11110 de :n\tllB e 'lne~t\ís e~citor:ic~. 

O Sa. ZAMA.: -1-'Di tle~gr:t~.~ qnc unnra uJ<l 
sncce.lm1. ( /.'i.w. ) 

O Sn. AN'l'a:o;·o DE StQU1i::rv. :-Ainda qa:rndo 
a caruam n:to th·cs~e cs~a j tt •tific;i tiv:i. .• 

O SR. PR•:srn11NTll :-Pormitta 11 uolirc depu
tado uma inLerrupção : convido a. illust1·0 com
mi~são q1rn lem d• se dirigii· au pa<;o pai·a lcrnr . 
un~ projectoa ,\sancção i1nporial, " cumprir o 
B::u dever. 

O Sn. Axrn:s-10 llE SlQUBJR.~ (~01itin"c.rn
do):-Ainda quando tnl n~o se desse, á cnmal'a 
.i.ctual não se póde attrilrnir a falta do orça
mento na 1' sessão, pol'quo elh<. <i V"ictiu1a desse 
mu.l, como .:18 outras suas prede ces~o r11.s, e o 
facto só pódo achar remedio na reforma do nosso 
reginiento, e ainda mais, na. alteraç::<u dos no~
soa co:stnmes pa.rb.men'.a.res. (A.poiados.) 

Essa alteração, essa reforina niio se póde tra
duzir em lei. 

O SH. A:);DR,\DE F1GUEIRA : - O 1"egiu1en'o 
restringe a duas horas o tempo de fo.llar om re
laç1í.o a cada orndor: querem restringir ainda 
mais? 
· O Si:t. A~·ro:<;10 DE S!QUE!R.\: - Eu respon

derei a csto apar~e. mas antes disto leiubrarei 
ainrh aos nobr 'S deputado~ q11e o _governo can-
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tral neatc p<tiz e:tcr~() uma lutell 1 udmíni$t ra- 1 O SR. A:noi;io DE SIQU EIR4 : - Porque os 
tiva tão comprche.nsiv:t <los minim :s interesSQs presidentes ~ão eleitos por quatro annos. 
lo~s. que o or~amon\o tem um 1 sobrecarga (TYocam.-se apaYtes.) 
de negocios c1uc não lhe dizem respeito absolu- Porém, senhores, outra funcção do p:irlamen
tamentc. A osto. sob1·ec:irga corr-esp mde no to, que eu ainda co!looo acima da funcção do 
or~.;.incn lo du l'Cceita-uma. •mlt-a de i:oposl:Os. lcgi3l:i.r, que e.hâs, co1no acabo de confes~:i.r , 
•1uo devi.:un estar ,.:fecto> :is resp •clivas locali- 111uita5 bezes assume impwtancia colos~!. ma.a 
d~des, cujo'ls ne es.>idatles se trarn de s rtisfozcr; raras vezes, 011tra fun.cçiio impor tantissima 
'Ls lncaEdades 11ue as ex per iinentam estam etn é a que decorre do facto de sessões publicu.s 
muito melhores condiçõea par:i. conhecer ~ re- d1 uma camarn. ande reunem-se em regre. as 
cla1na1• do con tribuinte os meios com·,,nientes, notabilidades do paiz. Estas seSBões publicas 
O$ recul'sos iódispeusavc!s pa.,•a prorel-a~ de de 111na camara tal influem por tal modo nas 
remedia. idée.s do povo, nas opiniões da nação, que uiu 

O Sn. ZA)L\: - gstâ. defendendo a llOii.'l."\ o.s-
11iraç~10 de descentralis:i.~~10. 

O SR. AeiTO~IO I)}~ S11'(U E:ll1.A :- O nobre de
putado polo Rio 1le fanciro perg-unt.,u si au 
quecia restringir o re~iu1c11to rw p:<rte em 11ue 
c\i ao orudl)r o diriülo dé fo.ll:11· duas homs. 

A respeito prccir;o <l ize1• idgunrns palavras, 
por·qua uto ;\ pr<111-01ú10 Je es~crilid:ide das dis
cuSSÕ0.5 e dos Ion~'lS disc11rsos. tP.111-se mnniftlS
t:i.do na imp1·enS:1 e no seÍQ t\c~b\ casa ttma 
opini1lo que reputo erL·on?n : e ninà~ ?utro ~ia 
a aprE~antaç ''º do um proJecto prolnb1ndo d1s
cu11sã • n:i. fall:t <lo throno, é a prova disso. 
( A.noiado.'-) 

Te nh o d ·~ t\mcçõos do p:nhinen to eompi·e
heusão muito dive1-o'.I . O p 1rlan1cn to n:io é, no 
me•1 fl'tlco ontend ··r , 111n ' Jll:>chinn de fab ·ic 1r 
leis. (Apoiados.) :'.':"<ojulg-o <l:L utilidad ·ou e•le
rilidad•i de uro:i 1.liacuss:"ío . po1• mais longa e 
:111imadii. qu • sej:i. conforme ;-c1·.~ou ou não 
sobre um proj<'eto ele lei. (Alloia<los_.) _ . 

A fuoc<;ão do pnr,l m·•11to. de fazer h ls, nuo o!'
mais impMt ·n to dns que lli c devem s~r ann
buid:us. A fon çiio de legisl •r assumo (l.[gum:LS 
vez 5 imporl."\1v•i;\ l ra nsc1,-dente, m 's ncrn sc111-
prG, s!ío mesmo 1·aras ossa5 yo~es ; sobretudo 
t1•:i t11ndo-se d n. c.>.1\\ '11' • temporami. . 

Esr.olhor o pcs•oal qnc d •vo governar o pair.. 
oa por outra. elc.!l'er o mini~terio, suslent:i.1-o no 
po<hr 011 derrih!\l-o, con(orine M e ' i:;en i ·s d~ 
intoresse p11blíc•1, é um:i das m 1is importi<ntes, 
siniío a ru:1is iu1p01°l:\nte funcção da c11ui:o.ra 
dos depu.bdoa. (:1poicv los.) 

O Sa. PRA.DO PmENt m:. :-Fiscalisar (\ go-· 

commcntador fio :;ysteru:i. ingle~ coll.Bidera no 
alto grJ.u de importancia esta funcção, C[ue elle 
denowina: educadora. ' 

Pois que ! Sã.o perdidas estas discussõe~ no
ta veis de br:izileiros Uio illustres, como tantos 
outros que aqui se sentam, qu:indG não versão 
sob~·o 11m projecto de le1 'I Pois não são elle~ 
ouvidos ueste reciuto. não sã() lidos por todo o 
paiz '! Por que então não se sente entre mãos 
nm:i. folh.a de papel conteo.do um projecto de: 
lei. julgu-se este.·il a di5cuslliío '! 

Eu tenhe a esse respeito um modo de pan11:1r 
muito di~erso ; r:u0.\S -:ezes a f11.nc~:<o de legis
lar assume no parlamento o primeiro grào de 
iwporta.ncia ; raras vezes. 

Porém, 'e11hores, si os orçamentos entre 
nó< vi~s.ssem uni<:amente o prover de meios os 
serviços jà. org-•ni '..idos; i a di$CU<!São versasse 
sobre a u1ilid~de destes se rviços e o seu V(!.lor 
ero dinheiro, e'liia discuBSào correria muito 
mais r :.pid1:oente, e uma sessão de quatro 
meze~ seria muito bastante para um orçamento. 
(:l.poiac{as .) 

M:\ ., .-;cnhore9, quanto á prorogativ:i do or
çamento; <t uando eu. disse que tinha calcu. 
lado com a. :LU&encia da rtí <cussão foi funda.ndo
mo nas seguiutes razões que exporei :t c~mara 
em quatro palavas. 

Eu on\cndi:i, •esundo o meu modo de nr 
nesta que<tão, que 11 neg;ttiva de or~amento a. 
um gov el'<lo é o ultimo i·atio da luta q11e o 
parlam !Uto pOd<! tramar co1D o poder execu
t i\·o . 

O S1t, C LLYSSES Vu:>:ü: - E' •L 1·evoluçiiodo 
purl.uuento. 

verno . o SR. A:-.1o:s10 oE S1Qua:u.u. :- Não apoiado 
O Sn. ANl'o:>ro 1n: S1QWEI!U :-Nesta cscolh:i 0 meio ci legal. 

do pessoo.l do go_,·erno e nl\ fisc11;lisnção de seus O SR. ZAllA:-E' a~trnn10 mas â le~al. 
actos qu:ui.tas d1scnssões proveitosas M estado 
não ao abrem no po.rhmento, sem versarem, en- (Ha outros aparte~.) 
tretanto, sobre Mnhum projecto ele lei~ (Apoia- o Sn. ANTONIO S1QUEIIU : - E' a ultima 
elos.) · 1·atio da l .ita que o purbmento pódc tra.va.r 

Est!l. s0 p1•e1·og·1tiv:i do p:i. rl:im~ntn no •ys- como poder c~ec11tivo. (Apai:te~.) 
tema de go1•ern'• como o no~so, cata~elece nm:i Ncstn condt1}õa; :i. n 1gatwa do orçamentü 
grande superinr idndo d.1 nos.">•' ~eg1m•m sobre ó umn, arm11 que só póde ser eiupregada. p elo 
o M f;ime.n presidenciR.l tln, r epubhca, como a dos parlamento na ~ ·fensirn conlr.-i os attentados 
Esbdns- Unidos • do poder o:xccut\VO. 

Só csLi. func~.ão do p:i.rlameuto. dll derrno::ir 
08 rninistcrio~ 011 dt) su•tculnl-"S: cosformc :'I O S!t . ANI>!l.\DE F1Gul!aRA: - Não ~·! Lr>1ta 
neeo11si1lrvle <1 011 intc1·os~cs pubF~o», si• csli\ de nr-; :unento. 
foncç.ão csL:ibc!ccc om nl'. ~~o fav() r uni:i. i:- r;i-1\oc O Sn. À)iTO~lO D1". StQllEl!\.\:-P~rdio, <!11 
superioridada par:t o clfo1Lc1 t!c fazer ctfectl\'o o , J,i, ch,,go. 
governo d:i. ojlini:í<l. public:i; <lesL-i .'·:1.nlngcm \ Senhores, si " uc;ativl\ do or~ani;into, 11c~ 
não gonm os ,· epubli c~ado ty,,o 3Jlle1·1~110 . l gundo O$ mcstreg do p:\rlamentar111no, 16 P<!d• 

o SR. CA.'CAMo:- Por que não 1 ~er empre~ada. pelo parlamento na defenJtva. 
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contr:J. os a.ttentados do poder o:s:ecuth·o, a pro
rol)aliva d~ or çamento, qu:\ndo um no,·o orça
mento ~e discute e ponco falta para ~e conver
ter .;n1 lei (nao apoiado~· e apa.;-tes), e que outro 
fun não tom, seniio do salvar a lcg-~lidade, em 
cuj!I. ~ah ação todo& nós d~yemos acr interesli:l
dos igualmente, a negati\•a da prorog-ati ni. 
do orçamento, digo, torna-se nrnito \llais inju~
tifica.V"el. (.4.poiado11.) 

Nunca acreditei que a dissidencia liber;il 
votasse c.ontr:1. a prorogativa da orça.mento • .. 

O SR. C.1.XA.RG-0 :- Pois deYia ter certeza do 
que votavamos centra. 

O S:s:. Ai<Toz.no DE StQt:Em.A: - • • . '!lOrque 
collocando·se a questão no terrnno que ~u 
rep1lto mais conforu1e eom o systema parlamou
tar, a dissidenci:i. liberal podia "de,•ia. votar 
pefa p~orog:i.tiva do or~.ainento sem q .e d'ahi 
r esultasse afastar-se um:i. linha do seu posto de 
opposição, po~que o seu veto em contrario á. 
prorogativa. do Ol'~amento ,·inl1a ferir não ao 
xninistt1rio, mns a.o partido liberal . { Yiio 
apoiados.) 

O SR. MA!\Tl~f FaANCraco Fr ~Ho : - O no
bre presidente do consolho jâ. respondou o. 
V. Ex. 

O S11. A .. "ftos10 DE füQt;Jm\A : - Porque, se
nhores, Ulll minísterio ~1 ue pro\·oc~s >o da p·u·Le 
d.o parlamento a. negatt»a do orçamento un d<J. 
prorogativa. do orçiunen to, corno arrua defensi Ya 
cnntrn <ia att ··ntlldoe do poder e:t~~utivo, es 'e 
ministerio dl!veria cahir com o partido que atá 
então o houvesse sustentado. 

U:.1 SR. D&PUTAl>O : - O Sr . presidente do 
conselho diz que a opposiç~o num:.'l devo dar i l 
prorllgativa. 

O SR . Asl'oNr" ox S1QuE11t.~ : - Esto 11 ei:
poudo as miuh1<s opiniões , " fique o noo:·c 'lo
pulado certo ele lJUe nesta mataria teuho ha 
muito tempo opiniiiea feil:\S, l Tl'ocam.-se 
aparte~.) 

Declaro até que já perdi muito tempo cm 
estudar o\iroi\O publico e e •s"s questue~ tle 
fürm:is de go\'crno e ijystmnas dfrersos pMa 
mim hoje valun1 multo pouco ; c.11 estuda r o-tas 
fihgr:rntmae do aystema rep.·e.~ent:.,liYo ; es~cB 
coroll:i.rios d<t ~oliernuia do [lO\'O, e tanta CQusa 
ma.is ••. 

O SR • .ANDIUDE F1Gt;E1RA : - A sober:ioia do 
povo já é filagra.mma no partido l ibe1·,!.l 1 

O SK. AxT0~10 D'P. S1QUE1RA : - O aparte de 
V. El:. me prc>Vocaria a nma digressão sohr~ 
e.ssumpto inteiramente diverso. (T,-ocam-se 
e.partes.) 

Decl iro a V. E:s; . que n!io quero deixar de 
ser hoiner11 do meu t elllp-O e do meio em 
que dvo. (Trocam-se inu i tos apttrtes.) 

Senhores, si na minha theoria com relação 
â pror ogat iv.• do orçamento não linha irnQ.
ginado possivel o Yoto orn cc.ln tr-.<r io d& dissi
dencia liberal, ·o credit:wa, entt•etanto , que essa 
negativa. podia partir do partido consar,·ador. 

E por isso eu disse aqui, e\'. Ex. foz.me a 
honrr. de alludir s. esta opinião : 

. <.A luta da pr.orogativa. aó .se . pôde eaube
~tc•?'. ·entre 09 ·doai;; :parti'dQll, porque e uma 

l 11t:i. de a.poiar ou aão uru!l situ:i.ção poli
tica.).,, 

O $11.. RurssoxA :-Apoí:1do; est" ó que o a 
Yerd:>de. 

O Sa. Axn1uD1:: FtGUEnu. d:t um aparte. 
O SI\. AKrosro oe Sr~t::rm.u:-Pergnuto a gol"a 

a V. Ex., e$pe:ando a honra de um'' resposta.' 
si V. E:s:. concordo. com a minha theori:J. de r1U() 
;t neg"ti v~. de unw prorog-açlio do or ç:im ,nto 
só póde·ter logar quando o pa.rlalllento se acha 
no dir eito de us3r de uma arma desta ord •m 
na defensh•a contr.1 attenta.dos ao poder e~e
cuti"e• pergunto eu, o 1niniste~io 1•ot110.l 11óde 
ser consider:i.do pela oppoaiç.ão cousc::r"'ado~" 
como t~ndo praticado t:ces a tlentados, que ex
pliquem, que ju1tifiqueCll. a. n•!@'l\tiv:i. d:\ proro
gatira do orçamen lo l Está neste caao o 111i
nisterio actual ? 

O Sa. :hDMDE F tGUE!.!IA :-Es t:i, sem du
vida. 

O SR. A:;10:-;10 nE SIQUEtR.t: - 0 ministel'io 
:ictual p<ida ser j ulgar!o, é julgado e.s~im pela. 
opposição consDrvador" ~ 

O Sn. ANDl\,\'Dl: F1GUEI1U : - Dura.o.te cinco 
mezes não fez o orçamento como lhe cumpria . 

O Si\. A:>TONlO Dll S1quzuu: - 1-fas eu não 
tive aindi> occasii!o de ou d r um só brado de 
iuàignaç:i:o des11:1. bancada contra uenhum a llen
tado do actui1l go\.'crn ! 

'-Ju&ndo j à. se oui'iU aqui o brado de um con
servador coutrn uui atten tado do xa.inisterio ~ 

O Stt . A:-;!m,\Df: F1GUBlRA d:i um apar te . 

O Sn. A:-;ToNro D:& StQU.EIUA: -Oh ! E' isso 
um grande attentado? 

O Sn. , \.:;oaAI)& FtGUEIR .. \: - Era o unico 
ur ti go do pro;F:;toma do ministeriu, e faze r a Lei 
do or~arnento . 

O SR. ilxro.'\CO nr;: S1QU1:UL\:-Poi~ um mi
niste.rio qlle não e c11lfmdo . • • venho. lltn men 
socco1·ro o honrado deputado polo 12• dist1·ictr.> 
do Rü de J .,neiro ; o mio!sterio. qun não ó c11l
pado scw!o dcpeccadas i;cnia~s, d«.q1<elti:s de 
qtte todos ~·e acr; 1ucw1, qiurnrio lto !JODe'l"IW do 
E.~t1uio (1lWi(O ue1n), com.~ póde Olel'ecer 1stM 
Pai> V. Ex. (1·eje.·i1vlo-se ao 81-. Pei·rai.-(7. 
V it1nna) póde consemir quP. se \eyante "CJ. ui 
contra. o actua.l ministerio esta arroa resarYad~ 
sómente p:i.ra os gr:i.ndes golpes, eata at'Dla 
terrivel guarda.da p:i.ra oa momentos !illlemnes, 
quando o µarfamento se revolta contra os s.tten· 
t~dO$ do poder executivo ; como é que V. Ex.., 
q11e r eputa o actual ministerio apenas pecca
dor de peccados veniaes, desses de que todos se 
accllsam quando no governo do Estado, púde 
pe~mittir que o scn compauheiro da direita le
vante contra olle tãc cruel e dure golpe~ ! 
(3f 1Lito be1n.) 

Eu me abrigo n~ste caso à so1nbro p1·ote ' to
ra. dessa eloquencia athletica dcase bra.zilei~o 
l.li.o i llu.s tre pelo seu patriotismo, que é tão 
gr:inde como o seu talent.o. (Apoia.elos e apaY
tes). 

Senhores, permit~m <i.uel-o, e nu.r.nifest:< 
a. contcadieção desle .-proceder com· o ate hoje 
seguido pela oppo•ição conservadora em -rela-
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rã.o ao miaisterio, proceder ciue eu muito legalidade, não seja uma arma ult ima r atfo d11. 
ouvo. · · [ 1ll ta. do parlamento coatra o poder executivo ~ 

O Sa. Axna,rn11: FtGUEIR.<:- Ha. maêg do tres (.4pai·tes.) 
u1e~es declar:i.mos que não dariamell a prora· ~enhores , não ha refo~ms, cuja rea.liza.ção 
g at1va. SeJa tão mol'osa, como a.quella que depende dos 

O Sn. ANtON!O Dlt Sr~uxrRA:-•.. e qne deve cos~iunes de um povo. Esta e uma de!las ; a 
ter .c~usado o .melhúr dos o/feitos na ~ducaçllo po~sso, a. pez~: do louval."el p~oeeder da op
pohttc a do p11z. O proceder da opposi ção con- po&ição ;io~sei_~ador.a, ª?,, qu•tl am.da ha pouco 
sllrvadoro. neste recinto tem pai·a mim um al- e it .,• ttnbut lac mag-ni»cos elTeltos, não ~ra 
can~e ir~men~o; eu lhe alt~ibuo magnifi~os P?Sswel ,que ª .r.9forma ~asse completa;~ o que 
cffo1tos, mcalculaves, porquo foi um g rs.n,le <l~ ~~l:r"1 ª esta negatlv ' da prorogat1vn. siio 
olemento de rnoditicação l'los nossos atraz~,dos nm. ·' º~.restos de<se P"->~do de lutaa que não 
cos tumes politico~ . se msim am ~empre no interesse e no amór 

da <'à.us• publica. 
_O Sn. A11onAn7 Fmr.rnrn.\ :-E q lte o g overno l'lla.s eu, sen do autor deste projecLo • 

n110 $Cube aprov•;itar . c iso de jus tific •r o seu§ 3•, que em apa~t/~~i 
. O SR. A NTON IO DE S1~0Ern;. :- Pois bem ; iic ·ousado pelo nobre depnt:l.do ~ por outros Srs . 

dian~ desse proceder, ~ hoje nunca inter- d.ep•llados · Qu ' ro salvar a m1nh:i. respons:i.bi
rompido, .como se exphca, de U•n dia para l~dade, declara ndo como entendo esta d ispo
out~o, 8.Sdun de sorpr za. ir ao arsenal. M Ml· s ição. 
tigü ars~nal, atrancar a mais erael d::.s su~s O § S 0 do p •ojecto diz, (lê1: 
arm

1 
MI, para nos. Yir sor1wend ·r com 11m . ~ O inini$i~o e ~oe.retario de estado doa ne"'o-

~~ [li), q~te n:l'.o podta <er esperado, uma yez qu·i " 
nao hw1a culpa nenhum" accu,ad~ ? cios da fazenda. fiM autoriznno a effectuar 

et<.. . . 
O Sn . A :sl>RAl>E FrGUfJ lR.t :-Pr•11"•nimos ~m . O pt·oj ecto, como os noures d ·put·•dos snbem, 

.lanei~o do •1ue nãll •lariam<JS a resolução pro- t inh·l umà lac un•t, que se verificou quando. 
rog-at1va.. (Ha 01,tro8apatles.) consult:\ndo-s~ a tabell 1 a que referiu-se o§ 10 

O SR . AKTaxm DE S:QUE!lu:-V. Ex". n~g;1 notou-se gue nelh faltavam al.,.uns cr&clitos 
:• pro1°o)l·atLV:\ ror !~1· declarado que não :l con- qne ~go ra acham-se incluídos ;ru virtllde d~ 
··~dia ~ emenda hontem ;1presentada. 

O ::itt. Axort>.DE FtGüEIRA:-Desde o começo (! Sn .• h·o1uoE Ft6UF.llU :-Emen.d11 q110 niio 
'!ª sesB:!o; u~ai; não é ~ó isto, ~:10; ··u diroi por- sa tisfaz. 
~"e; l~ Lo foi p11r:i ""sp1niler a ,,01·prezt1, de •1ue O 811.. ,\:noNto oic StQU'l:!lU:- Agor(I. qu:i.nto 
\ . l·.:i;. nos ª'' r.usarn. :io § 3,0 eu d ·\'O co •n fr,1011uezll. confess~r à ca.-

0 :Stt. :bto:-;10 or. St(!ü f: nu :-Qua udo. mo 1oar:i lj•to t'(lp11t0-o em p:trte pauco duper
ia.>r•re1·i ~om n p:ihvra. j 11lg-t1ei que teri:\ 1~ ll uo. 
hnnr" <lo rcspc>11dor :1 \' _ E:t ., :i. ,111~u1 .,s tou an- Neste_ p:ll'agr:ipho e.u concordo em parte na 
cioso ol•! on\'i r sobi·e·<lste pout,. 1• n " Cll nçao de s11pe:llu1d:ldo ... 

n S n . fo:-.1.c to .\L\1m .-.s: - Peide respondei· 0 S!\ . A:-;on;.oE F1Gur.11u : - E' totalmente 
amanh ã . supel'lluo. 

O Sn . :'.:sTONi tl De. S1QuJ.mu . - . . porquanto 
nhi não lia rlecret.e.çã6 de fundos para esses 
credilos, e !l autoris:u:,10 afinal <le contas não 
autoris:-. cousa s.lgum:i.. 

O Sn . A:n u:sw n1: ~lQUY.lRA:-V. Ei.: . com
prõhílu.lc •1•1c ·~u rtC\'O ser intet·ess:i.do c111 n:io 
:1!0 11~ar e~tri c!oln. to (apdiad ru); e poço tné'slllo 
tl •.!Scnl 1i:i a c :i.m:tt-;i pelo tempo 'l uu lhe t •·e1ho 
wmado : A11 me sinlo ji consl~e1gído . (.V<io 
ripoiado,,·.) 

O Sn. R.\Tl~Bo:x.i. :-V. Eli:. estâ. sendo ou
vido c<fül muita attenç.ão; não es t:í. tomando o 
tcmvo. o está :ipro\'eitando :u!miraveimcnte. 
(.·lpoittdos .) 

(Ha 1n!tTO$ apri;·les. ) 

O Sn. A~·T,1xro n;; :'\IQUF.IRA :-.\fas não quero 
e ntrar em dialogo a este rcspcilo com o nobre 
depu tl\do 11elo Rio ele Janeiro. por•111 c entro e rn 
duvid.a si o seu tal~nto lhe 0ft'ereceri:t meios de 
stthir deste e1nbaraço: depois do pt·oeede r da · 
opposição conse1·,·adora. o qual eu muito !011\'0, 

r epito, negar a proroggtiva, 1lrma que V. E:t. 
confessà que só põde ser leg-i tinu ment.e empre

l\!:1s Jl;'io é t;1nta a s 1tp·,rtluidade, como diz o 
nobre deputado. porque quando nlio ha. d&cre
h1ção tie fündos, cnmo nesta ca9a, faz-se :i. dea
pe;,;11 polos r~curaos ordLnarios. 

O SR. AND!\,1.DI! FtGliErRA:- O mini~tro da 
fazend" não p<ide fazer. 

o Sn. A NTONIO DE Suimm1A:-No presente 
CllSO de creoitos especiaes estão todos espocí
ficados, o nfio ci possivel qlla se dê o caso de 
cre di tos supplementarea em quatro nle:i:es de 
e :s:.ercicio. 

O Sa. A:mitADE l<'mi;Em_"- Mui to men os 
estando o j'>a rlam•\nto aberto. 

<) SR. A i;T o :-;10 n& SIQUE!lU :-Restam a.penas 
(IS crcditos e xt raordiMrios. 

gada . .. 
;\ p rorogat1m do 1879. eh qual foi copia.da 

_ . . est.,, foi por scie mczni. J:i vi'J o nobre deputado 
O S!t. A~oR.1PE F1GUJ? mA lia um :ip:i.rto. que :i cleci·cLii\iio d · fü ndos naqnllllc c:iso era 
O Srt. A:-.'Toxto DE S1 .UE!R.\ : - V. Ex. coo- 1 nui< n"cess:tri:i. como prcc 111çiio, do que 

tes ta q•tC a nega tiv;; d:. prorogati\'a dG orç~- )' nc~te '!'' · a('lCn:ts tem rpi.t:ro mcz<'S, e p<>r 
mento, quando este se disc11te, para s;\lvar ~ (·erto que niio ... i &'()l'!lrâ por todo; cllos. 
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Quanto a despez.i. proporcional <10 Lempo em 
que V. Ex., elll. aparte àis;e que !ll'';L inju>t!
ficavel, ou considero-a de uma 01sne1ra intei
ramente div.·rsa. 

Me parece i>té que nisto h~ u_ma grande_ g.a
ran tla contra os a.!Jusos poasn·eu; de um mim.;
terio esbanjador. 

P1mdere V. Ex. que o ministro da fazenda, 
que toma. conta. do gov·~rno ao encetar un1a 
prorogativa de or~amento, e que esgota algu
mas ou tod.a:i :i.s verbas; não considera V. 8x. 
que esta despeza proporcloni.1 g,wanle o the
aouto neeta. hypothese~ E n_ãoé realmcn.1e.11ma 
garantia salutar esta de evitar que "' mimstc
río, quando tem apenas um 01·~:uuento d~ qua
tro meze.s, possa esgot.'lr itB VP.rbas de torlo o 
tuercicin '! 

O Sn. As1>RADE FIGUEIRA:-Ni\o tl.cho isso 
!'reciso. 

O Sn. A;s-TO:>IO DE S1QuElR.t:_.:..As grandes 
despe2aS, que se podem fazGr no começo de 
um exercício não servem d' objecç<l:o contra 
essa disposiçiio, porque quando ruesulO ellas 
sejam tão avuHadas que ultrapasaein a p1-opor
ção dos quatro mtize~. os p!l.gauientO$ são sem
pre feitos em preslaç~ee 11ue se venceu1 com 
intel'>'allos. 

O Sa. A:srnu.oE F1GUl!:Il\A : - A facultlado 
de contrat:i.r, fica. timilada. a qu.i.tro meze$. 

O Sn. A:;·ro:-10 l>E St<2t11füU:- V. EJ;. não 
me aµresen~ c>1.ntratos que não se possam 
achar inch1idos nesses quatro mezes. 

O Sn. A."(D11.~n:;: FtGUlllRA : - O governo 
n.'i:o póde eontr.'.l.tar, e si o fizer, lw. de ser 
dentro dos ctu:i.tro mezes. 

O S.\ A:sTOSlo D!: S11tuE!ll..\'.-V. E~. com
prehemle qu~ C "f>rOçi~O deii>flr alguma çOUS;l. M 
bom eriterio do adminislr,idor, quG tem qualro 
meies ape11:1.s do a.utoriza~iio. 

Porlanto ell. concordo em pn.rle com :i. ac
cu~~ãô de ~uperíluidad·l feita a eale § 3°. E 
cl:i.d:i. eala explic3~.âo afüu de justificar a minha 
assigimtu.ra. neste projeclo, tenho coneluido. 
(Jiuito bem; muito bem.) 

O Si-. Rod..-ig-uesJu.ni<.n· {pela 
ordem) declara qua como rel:tL01· dll coll\missão 
nol'Qoada por asw. n.ugustu. camar:i para sub
ruetter ã alt«. con~ider'-tç<lo de Sua. )la;;cst:icle o 
Impér •dor o; decretos, ultimamente - vota~os, 
conceclell.do credito~ aos mini terias do imperio 
e da justiça, cumpritt o s~u de1·er. dirigin<lo-se 
ao pa.ço da cidade, onde os ápresento11 a S11a 
Mageste.de, qu.e >e dignou responder-que os 
e:uminari:i. 

O SR. PR.:sml!XTE diz que a resposta de Sua 
Magestade o Iro.pera.dor o r~cehida. com muito 
eapecial agrado. 

O Sr. Ign~io Martin.s(pela 01·

dem)_:- Sr. pr s1dente, o nobre dcriutado pelo 
e.earaa.c:a-b·~ de declarar que a deputação incum~ 
bula de ir ao 11aço ª"Presentar a Sua Mage<tade 
o !mperador os autographos dos projectos de 
loo, concedendo e reditos aos ministe.-ios da jus
tiça e do imperio, cum\lrira. o se11 dever. 

Sinto dizer,~ a. r-1m:.ira ioi testemunh.1, c1ue 
do• sele mrmfJros de qtw se cumpnnlu "deptt
ta<;áo, $0 c.omp:n• ;'CCtt o illustrc <lepllt::tdo pelo 
Ce 1r:i. 

Parec" que o g<l\'erno w1o póde d·1r p1•01·u 
mais cabal da franca dedicar;~1o e entusiasn10 
com que é sustcnt,ldo nesta Càs:i.. (,lpoiaclos.) 

A. deferencia e te~peüo qu·; Sua Magest;ido 
o Imperador i·ecebe tlest:i. c:tniarn e as :i.tten
ç< es quo os po<forei do E~t:ttlo de>-Gtn ent1·0 si 
guardar deveriam fazer com f1ue o go•·érno 
fosse mais ~olicito afim <le que a dcputação d'' 
c'\mal'a não ficas~e reduzid:L a um só membro. 

Pedi a pal:n:·:i stid1ente p"ra declMat· que 
antes de tudo nús queremo$ d:1r foi·ç:c e prestigio 
à camara dos S rs. depu tidos, gu&rdando o rcs
poilo mutuo dos podere' do Est:ido; o, si V. E:r. 
eni alguiaa 011t1·él. emerg-en.:i:i. scnLir que o go
'l'erno poderà ncar abandonado como hoje, ~a 
Ca!l1<\r;J. passaL" pcfo pezar de ~O YCl', C(lltlQ hOJC, 

re~H·esentada poi· u1u só deptllado, pe1·aute o 
chefo do ~tado, comquanto não S(\ja dos Gs
tylos noui ear-sc membl·o da opposição par:i. 
tae; depu.!.açties, nos, 1nea1bl"C~ d:< dis«iuencü. 
libe1·:ü, nos prestarerR·Js" isso. (illitito bein.) 

O Sr. ~o\..lni.eida, Oliveira: -
(pela a1·dem): - Tenho por fim w1nentc dar 
uma explicaçiio pelo que me toca a rnspeito 
da miss:to q uo ac:<l)a. tle sei· d~sciupcnharla. pelo 
nobre <lep11t:i.do pelo CeCLr(c. 

'.lluiLo depois do maio dia, >tdn\ndo-1ne na 
c•ma1·a, ·ve :1viso <le qoe fora. \lOr V. Ex, no
meado com 0•1tro< memlH·o~ desta cas<l. pa1·:t ~m 
commissrlo apt·e3eniari11os a S. ::\I. o lmpet·adOl' 
os der·:·ctos a que ~e referiu o <11csmo deputado, 
a qtte ·~ra hoj•! o di(l tmm i~w 111:\1·cado. 

Devn dizer á cau1,\ra q uc 111oro lon:>e ,!J. 
cidar\c, :< hora de bond , e na occa iffo cm 
que fui a1·is:.do log-o ci ·r111·1 nil.o tinha tempo du 
Íl .. ;i c:ts~t afim rle 111·cpa1·at·-rn~~., com11 d<n·ia. 

Entrd:1nto sornpre ILz n1u e:~tht·l;u nc lo sen
tidn; escreri <tr.<1 bilhete ;l, pe> oa de min1\:i. 
amir.a<l•; enca1·rcga ntlo-a de h· <t e •S;1 uusc:u· '' 
fato com 'l'l<l rle'"i' npr ·sP.nl:ll·-me. de <pie llf•

c ·~~Ít.'\\'a p:>l'O. comr"1re~~:· no paço, mas "~'ª 
pc 'SOa ni\o foi cnconlr:ida, o por conscr1uonci:1 
vi-me na impossibilid:tde do :icompanhar o nó
bre d~p111.i1rlo ol'ador da cmunüssf[(). Creio Csl a'. 
perfoit"mcutc 110 culpado. (Apoinr/o.,.) 

Obse~\':l e nobre <l~rul:1do pol' Pcl'llambuco 
riue o .T 01·1wt dou 1rnlici.o. <le t1ue a co1.uuissifo 
clcvia hoj · ii- l·,var os autl)g1·aphus :\ SLia :'.lfo-
gc:;tad~ ~ · 

Tenho o h:ibilo de 101· os jorna 0 s peb m:inhli; 
mas não vi essa. noticia no Joniat, e o Diai·io 
Officíal d·~ hoje loi-me entregu·; muito_ tarde, 
de modo qu•l só aqui na camara tfr,, conheci
mento do q uc me cumpri't fazer. 

Não posso s~ntar-me sem dizer a V. Eí. que 
não foi por d "COnsiJeraçiio à mesa ou me
noscabo rl. honro. da commissão quo como cu 
ficaram em falta. os outros d·~putados no
meados. 

Todos os nobres dc·puladoõ qu •não cornpa.
r ·ceram tem lllais ot< menos a all ·z;ir ;i.s mes
mas razõ s que acabo de e:.:pcnd .-r. 

O Sr. Barão (lo Gua,b.~- (pela 
oi·de1n) pediu a. pahvra para deQlarai· que 
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as rar.lie3, <iuc as:isti;·am :>o. nobre ~epuW.úo j luir-s·', _c"hindo fragmento por f ·ag_mento oté 
pelo ~fot'"ahão, se deram corns1go .. !'.'lao porha CJ.ue muita; yez~s es:11agam os p~oprms que sé 
nem pôJc ter pairado no seu cspmto monos 1·1~m dos prime11·0~ stgn,:es d~ ruma. As enfor
consido:·.ição P"hi deliberação da. m~sa e, po1· m1d'1rles, as propri:is epidemws c~rneçaru p~r 
tonso•rn011cia, menos-preço pcl:\. ordem que ~ymplomasprecurso:·es, C[\{e, d9scuid~dos e n,<0 
deli(\ "om.mo,1. Lhe p;1recc Jcve~·i:. h:i.re1· urn:i se lllcs dando opportuno i·cmedio, tornam-se 
prerençi'lo; e si ella th•esse havido, o ?r:l.do~ assolttdoras o fl:ig-e!los. 
terLL cu1npri<lo o seu dever como tem feito ate (~uando ten~o nsto q~erer-se por pm·te <lo 
agor.i. !Jltdto bem.) governo qualificar a trihuna da cam,,ra em 

' lagar de ostenl.:>•;.t:o e vttidndc, quando tenho 
o Sr. Si:nYal (/icla -0n/.e;;i) decl:i.<"a visto (jllnlificar os discursos la\io6.osos e con

que tam\icm niio púde comparece~ ü commi~-- acicnciosos dt1 opposi~ào em mebs ele emlJar:i.
são p:i.1·a que foi nomeado. A causa q~c _mol1- ço, tenho a direito d!l pergun\tu·: isto o que é? 
vou o;ta fult:i. eslti em nüo se ter previm<1o de Set•i z0lo, .~•'d ~catcm1ento ao pundonar da ca-. 
vespora a commissgo nomeada. Chegou :i ca- mn.1·"? (.11loiaclos.) 
mara depois do meio <lb, e so cnt~o foi infor· O nobre clepulndo que iniciou este debate 
m:i.do cfo que fazia p:ll'te d:i. commissrto. Nilo .d1rn mais uma prova de ~eu patriotismo~ do 
tcvo tempo de Yoltar à c~isa e prep:•rar-se para seu zelo pelo pundonor do pal'lamento, cha
comp:11'ecei· no p:>ço. Porta.uto, niio têm funda- mando a :i.ttenção da camara para este facto 
menta :i.s cen:;urn~. que foz o "101Jre deputado anomalo e doi:rnndo assignabda a. estranheza 
pot· !lfü1as Ger:.ies. elo q ne nos acha1uos possniãos. ( ,lpoiados.) 

O facto realizon-s ·. O 81:. Du.c1ue-Est1.•ada Tei
:x:ci1·a (pela o;·dem) :-;--Os discursos dos 110-
l>1•es ele puto.dos, embora unportem a sua plena 
justificaçiio: não dcstroer~l de mod~ algum o 
facto ni:itcr1<LI de termo< sido 1·epresentados por 
um unico depat.".do, qu:mdo dcvi:m1os sel-o por 
uma commissiív de 11a<la menos de sete mem
bros. 

O facto matei·ial ahi est:'r. conhecido e o01\
fess:1do. A culp:i. não co.he, nem póde cahir, li 
vísl:i d"s tlecbrações dos membros nomeados, 
sobre cllca. 

Sobre quem deYC recahir ~ H'1. uma questão 
de dccot•o p:i.rlan1cnl:i.r e um:i. de lcgalid:i.de. 

Eu ~omoi .- pal:wra peb. o.-dcrn, n:.o pa~a 
Ie.-au tat• um[I 1p1csti'? ocio~~ ; ~uas ll:t ra. pedir 
uma informação proc1o~a. Des~JO quo a mes:i., 
com a sabedoria ' l ue :1 c:i.rs.clc r1 s..'l, com a pm
dcncia o sisuder. c1no de\'eru paut<..r seus ::tetos, 
se digne ele info:·nmr a esta c:unat·a, clue sa acha 
possuidi\ de c~\ranhcz'. pelo facto vH·g~m quo 
acaba ele so dar,o 11uu thspüe o llOS$0 reg1mlln~o 
cm c:uos como este uu, p•n' outl'a, cu des~JO 
salJer si o artig-o do 1·egimcnto <}UC nmrca estilo 
form:i.lid:i.dr.1 da cnri:ttut·:i. de uma com1~issrío tão 
import:i.nto, tifo conslitncional, como e a•1~cllo. 
de :i.prr;scntar o~ o.ut?gr:•p!1os <la t:n1..'1. lo1. uo 
chefe <lo p'oàer exccutn·o, si os.; e art190 osta on 
ru"ío em rir.ar. Si cstà cu1 vigor. qual o a 0011sc~ 
quencia p~atic:i. d~ sun infrncçKo ~ . . 

Est~•s ol>sel'vitçües e esto meu podido de in
formações n';io tem por fim 1c1·:mta1· quostues 
ociosas, i·epito, mas afastar d~ camcira dos 
Srs. <leput.o.dos qualquer d_csmre, qualqu:r 
<lesc1·edito que lhe possa provir de um facto tao 
anomalo. 

o Sa. SOUZA CARVALHO: - Não põe em pe
rigo as insti tuiçõos. 

O Sn.. DuQCJi:-EsTI-.AD.~ TE1x.Enu :-As insti
tui~l)es for:lm creadas por lei e nâ? pódem Yh:·~r 
si n l"i não für obs~1·vada o respo1bd:i. (Apoia-
dos.) . . · 

Certamcnt•} que os cd1fi<llOS não cahem de 
um:c vez. Kão ha ei:.emplo, a menos d? c:\t.'l
clysmas estrondosos, de h:i.Yer o allu!-1'1~nto 
moment:i.neo e prompto dos grand•'S ed1fic1os. 
A historia nos mostw. riue é lias começam a al-

v. t.-41 

Pergunto :i V. gx, qual :i. sancção clesta ir
re"'ulnrid,,de ? Em todo o ~so não pasS!lri sem 
sa~cção, po~q tie ne:;te recinto ha est.ran.hez'.' e 
reprovaç.âo de quas1 todos, e no pn1z 1~ue1r0 
h:werâ a condemnação de unH\ negltgencw. que 
não tem explicuç<lo, quo não en_contr~rtl i::fc
lavras que a clefeud,un. Tenho dito. (Jiitito 
bent.) 

O Sr. Si beiro ele l\:Ienezes (2• 
seci-ctm·io):-A 111cs:i. cu1~1pl'iu o so11. deve_•:· No 
dia -1 foi nomeada a comm1ssão, que fui pu1J11cadtt 
no Dia;·io O!fidal· do di:<. Geguinte. 1\ mes'\ não 
p~db mamlar communica~ão_ ofücial a :ada 
um dos membros d:L cOLnm1ssitO, porquo :i.md:i. 
não snl>ia. <J.u:i.l o db r1t10 Sua M:i.g-est:J.de de
signou p::i.r.1 o set1 rece)Jiment~- . 

Hoje, :10 chegar aq m, J!rc,1clia a cou:1ar a o 
St•. H.odrigucs .Junior e al>rni-.•1) \~m- ofllc10 c_ont 
datn de hontem, -0n1 que o Sr. ministro do im
peda communic~v:l. que S~:i. ~bgc·~tr.d~ o Im: 
pera<lor 1·-0co\icri.\ " comm1s,uo hoJS us dua~ 
hora.s. . 

O Sr. Rodrigues Junior, não vmha preYC· 
ni lo ; mas volt<lU l"fl'º :i. cas,i, afim de prepn
rar·se para it- ao paço; O-> outro,-• ro~mhro; da 
c:omwi,;~ão fot':lt11 "ando prevcntdos a propor
ção r1ue cheg::i.r;trn, lll:t' r.~ tiveram tempo de 
so preparar. 

Por consequ~ncia, n. mesa não t~m ~- respon
'abilidnde: nest,, questito, tnDto .mn1s n~o a tem, 
<J.nanto o Di,uio Offieit1l <le hoJC pul>h_ca a no
ticia de que Sua l\'fagest:i.do recebe1·ia a dc
put:içiio da cnmara tis duns horas da tt\rde • 
(JfHitos apoiodo.< .) 

o Sr. Perreii,·a Via.una. deseja 
estabelecer por um meio pl'atico, que a cama1·a 
póde acom;elhar, a dignicrodo d~ mesma camara 
pero.nte o chefe <lo podei' executlvo,e 11esta parte 
do podei· legisla tiYo, ll<SSim foi apresen tlldo uin 
projecto, pass:i.do en: mnb(IS as cam:iras para 
receber a suo. sanci;,10. 
E~tá (lind:i. persuadido que a comm~ssão foi 

ao paço, e que nenhum dn_ sens mom_oros fal
tou, <l si a foha ae deu, i:er1a. melho: nao de_cfa
rnl-o, que tcruos nec~ss1d::ide em nao acreditar. 
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".lfos, ~i a commissão não foi. o imperador a dicação de sutt. maioria-dedicação que só re
estti. csp1, r;\lldo, e por t.'lnto cumpre .que tomom~s vela. nos actos de cnce1·1·s.mento (apoiados), 
já um:1 ro5olução, com que se aat1sfaçn o regi- compareceu hoje de passagem, de caminho 
mento, o t:tmhem a urbanidade, a gentilr-za., :i. pa.rl\ o paço, preferindo as funcções do paço 
dil!'ni<lade dn c:\m:1ra. :is que tinha de exercer per.i.nte o poder legis-
~:io é po611ivel que Sua Mngestade. chefe elo la.tiYo. 

po1ler eiccnti\'O, e tambom do (l<tl'l;nnento qu•111- Não YOltanào n osta camaro o nobre rilinistro, 
do se tr.1t;1 de uma sancç.ão, continuo a esperar o orador niio póde mnnifestnr-so. (.i<poiados da 
a coinmissil:o, quaudo n5o Ó permitlido·a nm ca- O)~lQSiçiío.) 
""lhe iro Jo fal.er por outro. Tom nece"sidnde, não só de manifo.;tar a 

Aclu que es tamos m:il; este :icto, :1lém de s:r raz•1?, porque não põde_ rnlar pelo <.:redito que 
s:icramental , entra como elemento na confec~ao 1 se discuto, cemo :ipre~1:tr a rcspo.;!:l. que o nobre 
das lois. E' um fac to novo no parlamento o que presidente do con ...lho deu hontllm no dcb:i.to 
se nnuu nch . trayado. Nem uma nem outra cou •a porle fazer 

Pôde, oois, :i cama1·:•, que m:mdc •·ont a sem a pl'esenç:t do nob1·e pr.!siden te do con
ma ior b rcvidade possi vc l :\ co mmissão, por selho. 
quem Su:i !lfog .. •st.'\de espe:·a. Si a mesa tem i11form:1ç.õcs de que o nob t•e 

Entend<l que · o nol>ro deput•1clo pelo Rio de presidente do co ns:•lho acudirá boj 1i a dis1:11s<ão, 
Janeiro qu.: füllou em ultimo log:u• tem l.oda o orador se :ignardal'a para qu 1mlo alle coir.
r:tzão ; pa.1·ace o desprezo da:s iRstiluiç.õe •, ou p11.r"'CG1'; mas si não te111 communic:1çiio :tl
'l"e j a :<ssistimos o~ primeil'os funeraes das gu,ma, en\'i:tr;i :i mesa 1~m re11uerim n lo de 
iustitui '"ões do paiz. ad1an1enLo. pa~a <iuc a di scussão tenha log-ar 

Dit. <J tlC a <tuestào é da maior impol'ta.ncia po- amanh:i, s ·)lldO convid:ulo par.1 assistir o nobr .i 
füica, e depois de outras l'llflexões, CO!l·'lUe ài- ministro u:t f.1;,:end 1. (Jft1ito bem,) 
zendo q•tc tL ca~:u•;\ não r>~dc íic.'\r ne.st~ posi- E' Ji<lo, apoiado e enlra em di•cussão o se-

R~uerimento 

ç:io, parque assu~ fic:i. aua~xo da pos1çao ~ uG <>uinte 
derno-·cnpnr na nd:1 um simples r:ivalh,:·tro, 0 

sendo :tli:is uma :isseml>lóa <ju e repr<'senta a 
socied:trle tunis finn, m"is olev:1dn, a mais :i llo 
collo~a(b. no p:til.. 

Requeiro que fique adiada a discuss;1o ató 
amanhã, sendo pa1·a ella convidado o Sr. mi
nistro àa fazenda.- .Lid;·adc Fi9ueii-a. O Sn. P1n:s1oi-:xrn : - Co11Li11tia a 01·dem do 

dia. Tem a pnlavra o Sr. Andrade Figueira. 

O Sr- A.nclrn.cle Pigueh•a, 
antes <lo us:u da palavra sol>re o projE'Cto quo 
est:i cm 1\ir;cussilo, insistirã cm que o nC1b:'e 
pl'(!sidonle de 11m:i. ,;olnção i difficuldadc <JUC 
aprc~onln a falt:\ da • ommiss:io que de\'Í::i. ir 
:w P:lÇO. Cuida <(UC niio pó<le fi<·nr ,;cm soluçiio 
scmclh:111le iiwidonlc. 

O 01·:1'101• niio podor:i mesmo pron11nci:i.r-sc 
$Obro a or.lc1n do di:t antes qne este i ncidcn le 
tenha tuna ; olnçiio <li,;nn tlt!S\.'\ ensn. P 1>oia
<los .) 

O nnhro dep11l:11ln pelo Cenr:i hnvia pedido n 
pnl:t.\'r:1, suproüc o or:vl9r , 11nc p:t t•a pronun
ci nr-sc ti l' ~~ poi Lo do iu e ide n to. 

O !'11. PJ\t!StDJ:::STr.:- O 'lllO csti om ilis
cu~~:.:o é a pro~ognti\·a do orçarn()nt.o . 

O Sn. .\xnn.\DF. F1au>:nu repelo q11e niio 
JlOde discutir uma 1•esoluçlio ··omo esta. q uc 
proroga as leis de orçamento, sem primeira 
ment0 conhGcer o pê de rcla~õcs cu1 qne so 
:icha cs t:i. camara para com o chefe do poder 
execulÍ\'o, que teiu <le sanccion11or n lei r1ue se 
<liscuto. 

O nobre presidente lhe impele silencio em 
nome do regimento; e o orador diroi tambem em 
nome do regim~nto, qae não póde discutir a re
solaç:\o p~orogativa JlOr não se a char 'flresente o 
ministerio, cuja opinião lhe cumpria consul tar 
sobre o incidente que aci1.ba de dar-se. :i.lém do 
methodo da medid:i. que se di>cute. 

Esta caroa.ra ,ia faz muito Totando em p:imei
~a. discus..~o esle projecto se111 qne se :1.ch:isse 
presente o ministerio, e nomCl!ldaroenle o mi
nistr o da fazenda. S . Ex. apeuas compareceu 
n a segunda discussão e , encerrada esta po: de-

O Sr. Can<li<lo <le Olivêira 
começa considgranclo qne é de estt·anha1· ciue, 
sondo o nobre deputado tão litlo em assumptos 
rogimenl.'les, de ,iuo nos d:i licçõcs umito fre
r1ucntes, \'Cllh:\ propôr o adiamento da discussão, 
tomando por moi h·o a auscncia do 11obre presi
dente <lo conselho. 

$. E~. sabe , e est:i no regimonto, <1ae só na 
2" discu<,«10 é ob1·ig:vlo o minist ro da pusla ros
pect i\·a :\ comparecer pnt·.1nte a ca:mra. Xa 
3~ di;.;cmsiio d:i resolnç;'io llroro~ativn não li 
()xigid:i a presença do ministerio ou <lo mi
nistro <l.a fazendn. 

Con sultnndo os precooenlcs da cama ra , a 
e:s:igenci:i do nohr a deputado ê e:s:nrerada . 
(Nrio apoiados da oppo"ição.} 

Qu:tndo roconhoeemns a nece,;sidadc u rgente 
dn re>'oluçfoo pl'orog.it irn, a oxigencia. do nobre 
deput.:1do ô uma. prot.ela\'iio <111e niio se j ustific11. ; 
protela n sollH;:to do um recurso de n aturCS."I. ul'
gonte, soluç.l!~ que de\·e ser d:itfa qualquer que 
clh seja . (A1ioiados.) 

O not:.:e presidente do conselho dis>e : M -
. guem-me n prorogati"a •[UO eu me ret ira rei, 
mns a deci-ão tle,·e ser pl'otUpta, deve ser imme
<liata . E o nobre deputado, cm vez de attonder 
n u rgenci:l d~k'\ medida, quer adiar a discussão, 
protelando-a. {P•·otestos da opposir;iio.) 

O orador <'Otuproh~ ndG s importanci.-. à a dis
cussão da prorogaçiio si não estive>se tão adion
tadn a. discus;ão dos ot•çam~ntos ; mas o de bate 
sobre a. situaçil'o politi a tem logar, póde-s~ 
dizer, diari:tmente : longos diSl'Ursos têm sido 
pronunciados rol>rn o assusupto, e elles nii:o 
podem ser reproduzidos a proposit.o de um pro
jecto tão simples por saa naturen. (A.poiados 
e a1ia;·tes. ) 
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A ca1mwa decüb, mas n1o esta t\ll. altut·a de 
i;uas luzos ~cdiat· um:i. dis~ussão que deve se1• 
promptu e decisiva. 

A exigencin da pre>ença. do nobre presidento 
doconsoiho, além de não ter assento no regi
mento, n1o tem justiíica~ão 110 fac~o riu·) acaba 
de ~ucceJ.er. 

O nobre 1irosidcnLe do conselho, em defernn
cia ao nobre deputado compal'ecen hoje a ca
mar,i : não foz isto por obrigação, m~s por 
um devet· do ~ot•tozia. Teve. e1itretanto. ucccsi
sidade do retirar-~e :uües de encerrado o de
bate pa1·a estar no p:i.~o no Mto de comparecer 
a commissão do c.1mar.1. [•'oi, port.1nto, uru set·
Yiço put>lico urgente e ina.cfüwcil, ''este niotico 
não de\"C actuar uo espiri ~o do uobn d 'PU lado 
par:i propàr mai; um adiam -nt.o, cujo :fim set·à 
prot ·lal' um:i discuss..'\o q tte deve ser prompt•i. 

\'ola contra o requerillrnnto. 

E' app~ovado o t',Jque1·itnento do Sl'. Andrade 
Figueira. 

2~ J)ai·te da. o;·dem do dia 

Discussão da 2• discussão do orçamento da 
marinha. 

O SR; Piu:sroE~TE :- Está em 2~ discussão o 
orçamento do ministerio da m 1rinha. (Pau.<a .) 

Si ninguem pe.lc a paLwra dou a discuss~o 
por encerrada. 

Ô Sn.. Q,\;o;l::\O E OUTROS St\S. DEPGTA.DDS p ~
clem a p:i.hvra. 

O Sr. Cantão: - Sr. prosidente, nito 
era certamente a mim que devia caber a honra 
de iniciar este importante debate ; mas a ou
tros mcml>ros do. minm·ia, · Ot\ da dissidencia 
liberal, que por seus talentos e illustr:içilo, por 
sua pratica parlamentar, e autorühde de sua 
p:.i.larra.. <le>pertam a attençao e intciresse em 
serem ot~vidos; merecera, oodo.via, 'lescnlp9. a 
minha t\ fou teza, attendendo-se :.is cü·cumslan
cbs que pam isso se deram. 

O SR. EscRAG:-;0~1.E T.wx.w: - V. Ex. é 
muito compe\ente. (Apoiados.) 

O Sn.. CAxT:\o : -Ainda a camar--i não tinha. 
tornaria a s:i.i.i!o p~8mo ciu. que cahira, ainda 
reinava a ~tação e desm·dem causad:i.s pelo 
facto q tte pch primeira YCZ !l. camara. :tco.ba elo 
presonaiar, de sómerite comparecct· wn mc;n
bto pat•a desempenhal' uma <:omuiissão, para ;i. 

qu:i.l b.t1viam sido nomeados sete, por eib en
~·iada ao p11ço imperial, quando V. E:s:. ;i,nn11n'
ciou ci.ue entrava em discussão o projecto <lo 
orçamento da marinha, e sem dul"ida por que 
~ão fos$e ouvida por todos a yoz de V. Ex. pelo 
barulho que então hn:via, n~nhum Sr. deputado 
pediu a pah n:i., e ·v. Ex. prevalecendo-se 
dossa circumstancfo. declO.l'OU que ia ence~1·ar 
a discussão. 

Foi então que animei-me a pedil' a palavrilo 
po.ra q_ue não passasse um asstunpt<J tão im
portante como e este, sem que fossem ouvidas 
:.s opiniões não só d::i. opposição co11s1.1ryadora., 
como as da dissidencia libero.!, e felicito-me 
por assim ter proce lido, por (! ue dei occasião 

a inscrcyercm-se muitos outros Srs. depu
tados. 

Niio estava preparado po.ra fallat· h(\je, e 
por iss~ não Lrou:.G (lÍguns apont~mentos que 
tiaho.. ~obre os po11tos de qtie ptctendia oc
ct1pat··me. 

Ell tinha, S1'. pr.isidonte, de;ejos de tomar 
parte no debato, m:cs era ma.is tarde, depoio; que 
fosseHi onvid,1.s vozes mais autorizadas e mais 
competentes do r1uo a nüuha. 

F:ntretanlo, pa.ra não pcc·dcr a minha vez de 
i.s:i.r da p~lavra., é que sul.Jo á tribnna. 11ara 
offeroc1>r ao no!Jre mini •tro <h marinha :ilgumas 
consitlernções ele que mG rec(mhl.1·, relatiYas a 
negocios da sua rcpat·lição, e~:ierando q_uo a 
c:.i.11ir.1·n. rdel"e o de>alinho em 'l ue enuunci
ar-me. 

Antes,porém, que o foçll. Sr. l'rn$idc ut•õ, devo 
n.p1•01·citar o ensejo que peb ,1t•i1ncil''1. 1·cz se 
me de11ara, de ach(l.r-mc em frente "º nobre mi
nistro, p:i.r<1. dit'igir-lhe minh:i.s oin0eras felici
tações pot· Yel-o no logar cm qu9 dignamente 
se ncha. S. Es:. não só po:· seus La.lentos, como 
po~ seus estudos es;1eciaes n:is mate:·ias de su(L 
pa$ta e tMilhcn1 pelus OJ•ini~e~ <1ue a.n\e~ cle snu 
nome,.ção (\,qui inanifostou em ut11 r,:,;oellet1le 
discurso, merecia estr<r im·estido do c:i.rgo em 
qu~ se acha, e deye goi·ar-se em todos ,,,-11iellcs 
quo se interessam peln. prosperidade d" nos!Sa 
tuarinha de g-uerra, a es,ieran\~:i de que S. E~. 
realizarâ os melhoramentos(\, que entãó alluilr 
diu. 

O Sr .. Di1~UE-E$TRA1H TEtxEIRA :-Yttmos 
a ver como e que S. Ex. justifica aquelle dis
curso. E' sobre elle mesmo que eu tenho de 
interroga.l-o, sol1re nlg-nms~ heresias q11e H 
disse, tomo !\ Yiolencia da lei du consct·i
p~.ilo. 

O Sn. C.\NT:Í.O :- O nob1·e ministro nesse 
discm-so a qtw me refiro, teve a bondade de 
fazer rGfcreucias ao qne eu havia tarubom rtn~ 
teriormente pronunciado, dacl::mrndo que con
cord.'.tvn com nlgum~s das idó:i.s, <1ne eu então 
cmltLi: <tUô ju1gM•!) procedentes e uteis al
gumas medidas por mim lembradas ; mas que 
não concord,wa com outrM. 

Eu começarei, portanto, Sr. presidente, pe
dindo a S. Ex. que se digne tornar-se mais 
e~plicilo do q• enlào foi, e dizer-me quii.es 
são as idê:is milliías, com que cllc concorda, e 
qm•es são aquelbs com que não concorda. 
Desejo onvir ·s eloqu~nte e autorisnda 'IOZ de 
S. E:i::., :i.ssim como apreciar às r:izõe$ que elle 
tem. como fondameuto na rejeição ou diver
gencia de algumàs de minh,1s ídeas. 

Será pot• ventu~a, St". pre;idente, a discor
<l.:1ncia do nobre ministro em re~H:o ti e1'is
tencia do numero de arseao.es de marinh<t, que 
deven1os ter ·! Sel'a em relação ao desenvolvi
mento que se deve dar a esses arsenaes e parti
cula.rmente ao da minha província de cuja utili
dade não ha nenhum ministro da marinha que 
não tenh:i. dado testemunho em seu rclato1'io ?' 
Ser:i por ventura na conservação e augruento 
ih conlpanll.ia. d.e a;irumfü.es artifices de.sse 
mesmo :i.rsenal e de outros, insfülÜçiio esta. que· 
foi c.·eacfo.com o mais patriotico intuito. tendo
em vist.'1. as grandes vaatagens que ddla resul-
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tarin.m, ni«l sô l'll.l'n 11. nossu l<lll.rinha de guerra, i O Sn. 1L1c-Do\YE1.1.. :- :{,fo niandou tal, 
~orno 1•am o dcscnrnh-iweJJio ela indu~lria na- n•?Jll iss:> era possivel. 
cion::i1,' _ _ . . (Ha out1·os apartes.) 

Sei':• amd:t, c1ue S. E:t. nao Juka necessatw 0 51, e -
1 

la d 
;!0 r-se exccu 'ão D. 1ei da. con~crip~!i::J '! •· -'~T,:_o. · .es ou :\l'gumon · n o ~o~ 
" '> hypofü .. se. Entao por.1ue o Duqne de Caxt::.$ 
:\'ãl) sei, S1·. ['l'Csidc11Lc, si é sobre alg-uin, mandou susp;~nMr a exec11i;ão d'-'S$!t lei, é isso 

ou se sobre todos estes assum::tos e outros, de razão pa1·aqt1e nunca rnai~ sej:t :i. mesma lei 
que" ont~o oeeul.ei-me, que versa :i. divorgencia exe.:ut:vl11. '/ . 
<lo hom·,.,Jo ministro. 

(C;·u.;am-se apa;·tcs c;<t;\J os Srs. Jía.c
I>oiocll e F.micisco SorJ,,·J.) 

O Sn. Pm:srn}:xrn :- Att·;n:;ito. Qa<:>m está 
com ::1 pala\"l'a é o S1·. Ca1aão. Peço aos 1tob1·es 
deputados f[UC tom·~n1 suas nota~ e não inter
t•omp:1m consktntr:mcnLc o Ot'>ulor. 

Em quanto S. Ex. nito roe d:i a honl'a <le 
i-esponder-ine, direi que de Lodos os lados deot:i 
,,,1 mar,1, e de Lodos os angulos do iiu perio, p '1·a 
assim dize~. p'.'l.rtcm recla1nnçifos sohre a execu
ção que c(lm·e!n cl •r-sc ::1 lei eh conscripçlio, 
rccbtm .. ;ões r11tc são juslifkar!as .•. 

o. Sn. :>Ltc Dow ;:r.1.:-:\:10 lia a 1d t ciue pos~:i. . ~ Stt. C.~:o;T:\.o ':--Como. h dl_zend1, St. P.1:º-
just1fica~· não esl:1.l' :i lei cm cxeeuçifo sc11ã<J a J sid~nte.yois 0 l:1.c t~ ~<i te' 0. Daque de C1~1as 

0

fr:i<iuez« ,10 g·oyei·no. : suspemltdo ~1 exccll<:t10 <l11 lc1 ••• 
o s, e ~ - . . · · l . l O Sn.. :\L,c -Dowm.1.: - Fa!b. ;;vpolh~tica-

i..:i~. .-~~T.v>.-. · · úln [l.'thicti~o ogar .... pc ·~ n1cntc 10l'l ue clle nãos 1s1cnllcu . ... 
ae~es»<l;>d<: do pt•ccnclte1·-~c os cl:u·os, nm> so ' 1 l ' · 
do exen~it'l. como da "r1u·1.la; cm seR:un<lo O S:t- C.\XT:\1J:-Fallo hypotholicamente; 
lo!!:ar p<!h cÓntle1an:te:1o gcr:1.L <lo sy•tc1~:1 cl11 nrns,qnando rcaimcnte elle a tivesse suspendido, 
recr_ut:1m.e.nto, yosto ~m p1'.1lil':l até 11 promul-1' pc.1·gunto ou, csLe facto Ó 1•a;.ào sullicientc pm-.\ 
o;açao d.•ssr. let. q11e nunc.."- tna1s se t:·atc de <l:tr-lhc c~ecu<;ao, e 

. . . . o •1ne é m:tis, n<'lo se t:·ate do 1·ernediar os defei-
O Stt. l\h:Tox:- Quô :1111rb esta. cu\ pratica. ; tos ,11rn, segundos~ diz, clb contôui '! 
O S:1. CAxT:\o:- '.\fas po1·.-luc Sr. prcsider.tc, j Quando scj.t e~acto que o· Daque do Caxbs 

21ão se Lcm execnt::clo es~a lei ? I o.«l~nou e~sa S~$pcnsiio, co~wém attendet• [>:U"<t 

'.a O Sn . .!Ir.te Do"·:t:r.L:- !"oi· c1no 0 govei'llO as en·cumst1'.UCl:l.~ (Jll~ euho se cbvaC11, e com-
líã<J quer. j pai·;tl-a$ COlll D.S de; lw.JC. 

. . . !'iaqnelle tempo c:·a grnude o uume~o de vo-
~SR. ::\IErnx:-Por <'1110 '~ 11nprat1c;ivel con10 J htnt:wios e engajados •inc se apt•cscntayam 

esta. J p:i.·.·:i. o exenito, a ponto ele osht· o quadt·o com-
(ZI,1, ogt;·os (!/ICirtc s .) I pleto e mesmo c:<cerfülo ; entt•et1m~o l:~je assim 
O sa. c.\~T:í.o:-Si é impt'.tlk<t\·eI. como diz : n_ão :i_eoi:ite_ce (apo~r(do~) • . º n1uut?t·o ele vol~nta

" nobre de .ul\do ( uc rnc hont'.t com o seu 1 nos o cltrnmnto o in.snfficic_ntc Pª~.'.' S'.l\Wl'll' as 
"i':u•Le ... • ' 1 . falüts_ que h:\, e to:los os.'fl:ts se va~ <l:i.n~o no 

1 
exercito e n~• m•marla. E nocessano, I10ts, e 

_ O S::. llLv:-Dowi:1.L:- :\,to npoi iclu; não é mesmo u:·gcnte l'CC·).'~c~·-se a O\ctl'Os mct05 pa:·:i. 
1m11r:1ttt:t\·el. 1 completa: as nossas fon,as tle lc•TJt e mar. 

O S:t. C.~xr:í.o:- ... antro o govo~no ele- 1 E' p:eciso: s_oaho~·c.s, Lom_nnoos mai~ :i.o sà:io 
monst:c pe:.rnto o co1·110 legislativo e;s,t i.n- 1 ns cous:1:s puJJhcl\s; e preciso :i.caunrmos com 
c~eqr..ihilid tde o p~·o:mnhri. ús rn~ios de s:i.nal-•t. I ~s m;i•sl1fict1<il_cs c?m qn~ ta.nt~s vezes se ~01u 
ppoicrdos.) 1llud1do o p::i.:z ; e p:·ec1so, dlf!.\mol-o nss~:u, 

o i::_,, F . . , , S , ·.. ~l , . \ come~a t·iu~s vidn nova, e nova nt!a, com a im-
. "'" · tu::-;cr::;çO 01>1.i,.--:_- as cin°!11 ~ll- • portante 1·efomrn. quo acalxi. <le apc~·::t1•-se em 

~eH·o suspon<lou . " c:i:eeuçao <l 1 !ct foi o nosso ~vstem!l. eleitoral. . 
:sr. Dur1ue de Caxi:<s: :i. CC!il[lr;1 nu :i. clle. • 
E' um t lei do dominio ~on,;êi'\·:idor, suspcns:t A reforma eloitor:i-1 não deve~sistir uni-
pelo chefo de um g.rbinete coasen·:idor. camentc no p~ocosso da clei"iío,iifo facto ma-

terial do trabalho ntt,; 11:· nas : rlel·é lei' um al· 
(Ha out1·os apartes) cancc sccial muito mais clevàdo, e devemos se1• 
O Se.. PrrE:SrDE:>TE:-Att" !tç:io ! O• p ·i111Ci1·os. nós repre.entnntes fa na.,ão. a dal' 
o SR. e \li"T:í.o:-.\ ~X<;Cu~ão da. I i foi su - o o:<emplo ele 00"Ml-a ~fficn.z ~ bone~ca. aca-

}V)n>:t p!lo Duqn" d) C.1xias, diz-me 0 nobre 

1 

bando com os nOS>OS antigo;; tua.<!s.J::[l.1.Jl~O~, qu~ 
deput ido d':sL•) outt o hdo. tanto ~ep::mrn co1~trg. a no•~:t c1vJl1s.açao. qu~ 

tanto tem concoNHlo p:n·a a dcs~:en\J. que v~1 
O. Sn. M 1c-Dow~L1..:-X:ro m'; cons~ ,, a.cto] por toda a. parlo l:h-rando, e mutto tem con trr

vffi~rnl susp~nd·mdo a C:>:•)cuçào dt lct. n•;!ll 
1 

buido pa::~ o desc:~dito de nos5M; in~tituições, 
pod.h havo:· · r.té rJJ.esmo do co:·po lcgishtiYO,q11c cm todos os 
. O Sn. C.t);T:Í.o ;- :>i'.ão s •i. Sr. pr.)sidente, pa.ize~ re$'idos pelo sy~lema_ cofütitucio11al re

st houve caiu cff.1ito susp'msão official dessa pt·esentat1vo, me~·ecc res;1e1 to e acatamc nto. 
lei ; mas ac;·cditando na pabw:i. honrad:i do (Apoiados.) 
nobre dnputado, aceito a affirn.iativa. E1itre- Pois nó> que aqui nos achamos, não ]'>Or in
tanto _pcrg.unla.r~i: 11orque o Duque de Caxias, iluonci:i. e fo:·,::i do gove;·no, e 5im peh ~·0nt:i.de 
que mfdm.nente pal'a o paiz j:t ntio existe. ha. line e legitima do povo, e en1 quem o povo de
qu:i.tL"o _eu cinco :;nnos, mandou suspendei· a positou snas es;>e.·anç~5, o <1eleg-ou seus pode
execuçao d()ssa lei.. . res para tr.\tar1no~ do seu bem estar, devemos 
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cruz~r os l>:·a.;os e nada fazer em seu IJene-1 Creio qae S. g~. ? :i.. priree:ra \·ez que re
ftc10_. " . . presenta a stm pr1Jn:lcrn nesta camara. e foi 
_ Nao, ::>1'. pt·e~ulento, não ~.ost~ :1. nossa mis- tão ícEz, que viu ~p~ociados seus meraci

sao, neu1 <le:,·emos procul'a.r 1!lud11.' a confiança menta,, sendo logo ehaniado a occntmr ui:i lo
que om nó> foi de:;osit.atla. · ga1• nos con elho< <la co1·õa, pelo r1no só tenho 

R:\zâo tem :i op;\o":;iç.iio,sahida do ~<li'' da iuaio- de congratular-roe co::l ., paiz po:· tilo acerla,:a. 
1·ia contra o mi1:i:;Lerio, c ujo procedimento õ escolha . · 
injugtific:ll'cl (apoiados) ; t•aúi:o tem a dhsi- J:t \'Ó o noht·e ministrn q•te ta.mbem :llllda. 
de11cia l iberal de dizei· que nã.o ncg-'1. o ~u não tem t1m passado t>:>.?a que appcllc 0 ap;:e
:11JOio a um 1ninislorio lihct'tl.l ; mas ~im a um s~nte c~mo furnça do rjiie sel'!t como minist;·o. 
ministc•·io qnc n:1o 1·cprosenta 11:wtido al- 1~ tirec1so qt1e, pot ot1t1•os ru.cins, S. E x. 0 
~u1n. mostre. 
~ E, com clfoíto, r1uc pwti<lo i·ept•esenta o mi- Conf;o, pllr é111, 'que S. Ex. ~.!11dn irn1i ; ilius-
nistorio :lclu:d, lenuo por progt·a11w10. político tr:mi. o sc11 nome, fa 7. e11do 11rn:i. a dministr.i<':i o 
o p:i.ss~do dr.i sc11 prosiLlenlc ~ inspir:l(la. unic~lllcnto pelo bem !lllhEcc , e ;lo

Qu:ll é. scnh:lrc~. o passa.do do nob1·0 presi- sejas 1\0 p~estar bon' scr1·i,us , 1.:mto mlis 
detllc <lu ronsclh:v 'I qua.nto a Jh1sta. que est:i. a. seu can;o não 6 t\ma. 

Ell<l o • li~so 110 pi'imeiro dia. ç_uc c:>ll\parc~cu pa.st.."' r•otiti":i, e pol' isso não d~-.·c s. E=-. 
pcl';mt•1 cs'.:l camnr:i. : '1ue OS L'1.V :< a cos lltmado 1\ cl.oix~t·- se lcvpr por sugg-cs tõcs polilic:i.> o pr.r
dcsfo.zer, e n:fo :i faz .;r minisLcl'ios. t1danas, do m~smo modo ;1ue nãQ se deve dci:;:i.r 

Scr:i 11 r•rog"l'<Unn1:i. elo miui$tcl'io tudo demolir te...-a~ o seu tllust_re C?~log-a d:i g-uc:·1·a, c ~:j :i. 
e nada !'efazQr'! (Ri$o.) p:1St..'l. t:iml>em não a poht1c:i.. 

Si assim ê, l':tzão tàm os nohrcs in~mbros elo. Não ,:, clissimu!:tç . .t.;i de winhn p:i.;·te, nem li-
!::1:iiol' i:1 '1110 se têm \!ocliu·ndo cm opposição a sonj:i. <tlto_lhc_ faço, <!l'éi:• S_. E~- qu~ minh:is 
este gornrno. (:l21oi&lo$.) pah11·r:1s &a~ srnccras e nascid«s da 11nah~ coo

lllas. scnhorc~. nm mínislc:·io n:io se compõe vic~.ão . 
~ó do so:i presidente ; os 0~1t ·os mini~tros t:ull- l' O Sito f,ltt :-; Emo D.\ <oCH.~ (min:st•·o da•a<'-
bem mcrccc:n m11ita consider~ i;«o ; co1m1mmto r inha } :- ,\gradeç-0 maito a \', E:s:. 
já em cc:·t;\ época sc·quizesso consi<lcr,u· só-
~mcn tc c:iut.? minist oi.·io o prcsfrlcntc do con >e- O Sn. c~:-:T:\ú :- Os onll·os r.o!J1•cs mini~tro~ 
lho o 1·csto <lo mi1•iste;-io os oul1·os nJinisl,ros, da j:J.stiç>, •le csl rangeiros e da ~gricultur:i. 11:\0 
eu não p:m.>o :i.s~ill\; e11tcndo que todos os s;To jo<;~ns. e com<1t1:1aco uffo sej:Lm no1'eis na 
outros Srs. ministro; têru tanta r csp?ni< 11Jili,Jaclc pol itica n:\o lea\ l"ln\ riassndo t~o longo c.:>mo o 
como ~úfo, e de n)ln signific"'r as m •Js1uiis idé,is, do nobre presidente do conselho, que .i" possr.m 
as 1nes1m.s "~pir;>. çõcs. e a. nieswa tendouci:i., a ctlc \'ccon·er p~t':l. i[ltc nol-o rcprcsen lJm corno 
porque silo p:irtes de u in to<lo r1ue n:J.) pôde tloi- g:i.ranti:\ <10 sen progt·amllla. <lo governo . 
x:i.1• d•.• s ' l' cotn~)ncto. (A1;oiudos .) l\est:is ~on<lições pergllnto eu: o q t\C l'eFa-

Ora, si :issim penso, pergunto: r1ual e o pas- se11ta º ::.,;tn:i.l ga.hinetc ~ 
·sa.do que pôdem o(feMce1· como_ga t•anti:t ào se u O p:wlirlo libnral, 11;.io, dizem v0zcs nn1i r.o 
nre~cntc e do seu fü turo os outros :1ct11Ms autol'izad:is rlessc partido, por •1~1e o ,~oyc:;no 
~r$ . mioiotl'Us? n:1o tral:\ de rea:iz:a· 11011hu;:i,1 <l <l:S ide i~s do 

o nobre ministro cio iDlp()rio, poi· sn:1 illu:- mesmo partido, e o que ü ma1:;, alfirm::. 1)1te não 
tr:i~·.fío e C:\l':\ctol', 6 <1igno de toch n , $lim:• e do pt•ccis:i.mo> de 1·cfo1·1nns. Dize •ll qt1~ a hndeir:\ 
log-:ir :iu•! oc~llpa. (aiJoiaclo;;j ; mas é jovoil , 0 1ibcl':1l est:i cnNlach e posta a um c:i.nto, s em 
a ind:1 a:1'i tem um passado pa1·:i. o clnal :ippd!al', que o rniuis~c1·io SI) h1por t.e de füzol-a fluN'1:1;· 
o dize~ : o meti p:•!>~ado é a. gar,~ntia qne <lou n:i.s amcbs <lo governo. 
i1:ir:.i.jtllg·M·•llli d•:> q\le serei co :110 ministro. Repi·escntmte <lo p~.rtido cons~\·V.'.l.<lo r, runi~o 

o nobr e ministro d:\ gaerro. que tam!Jcm pelo. menos ; nam o miniswrio c1uercr.i arrog:i;- a 
&U:\ il!u

3
tt'<t<;:1,J e nobreza ele cfü•acter, pch•s si essG g-lo1·ioso ti tnlo, e uem " opposiçii<l 

~YmJ.>:ilhias que i nspira., particularmente o,o conscr\'ado1•:1. consentiria. .:1ue elle o fizesse. 
homi!cle orador quP. occuj):J. a tribuu[l,, ta.moem (Apoit:idos ·f 
esti muito· no c:iso de t-ccupnr o logar 0111·que T~ ~. $r. preside1ll~ . o proB'ramma do lUi
se ach•t: m;1s por muitos bons desejos que.tenha, nistel'io. relat i..-:imente a r efor mas i1cr que o 
n!l:> olHa.nte j:~ ter ])testndo alguns sernços M sou par tido l3.nto pugnou nos celebre.> da:; a n 
p:iiz ltiudii nÍio póde <liier como o nobre presi- 11os d~ os1mci$,nO, em c1u ·~ o nobre presidente 
dent~ do consolho : o mell p1•osenle .;eri o mau do conselho ~•\\lÍ nunc.'\ se fut'ta.Ya. de comp. r 
pa~:;:J.rlo, porque S. Ex. n.infa ê rnoço o n;'ío tem os liboraes ª?' thri~t~as ela Turriub, qmili fic:i
um passad!> t:;io longo, tão accent'.1s.rlo. que possa. 

1 

~ão ([\tC mais ca\m•el se to~na na aclual 
~ervir pat•a po~ olloS . E,; . ser Julgado. situa~-~o . .. 

O uobre rninistro dn. 1n:i.riuh,.\, um do.s car:i-

1 

O Srt. 1\L\C·l'lowf:t.'., · - :.rns nós somos os 
oteros mais eslim:i~·eis d:i. provincia <ln Ba.hia. chl·i s!iío~. . 
q_ne por todo~ Oil t itulos, não cess.•1·ei de. r ape- 0 Sn. c.\:--i·~o : _ • • • :1.0s con~erv:i.do~es, 
t1r, merece o logar. em qu~ ~e achn \apoiarfos), contrn. 05 ,1uaes n~o Jm ,-exame, não lm pre
comf\ ll:i.nto u:Io s ep tão JOven como os d_ous ~ potencia. n:to ha. attenti\do que nilo tenlm sido 
outros seus collc$as a 9.u~m m~ tenno r~ferid?, posto elli pratic:i. (.-lpoiados. ) 
comtudo :t Stu\ v1dn pohUcn na.o te 111 sido tão , . 
longa. qna t:J.o1h:)m lhe possa ll:i.sL'\t' p:1ra p'>r i.s O S!l. :\lA?-DowE;r.L:-)(e~se c~so S')!llOS :10s 
só signifiçar seu prescutc. ! ogol'•I e;, ·:h~1stitus ,l:i Tut'•f l\·1. 
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O SR. C.;:;T.\.o:-Somos ; mns :icirn:t d•i todo, 
.: 1·.;:d::d•l o 11 .fnstiça : parcc~ qu•l jã vü havendo 
m:tis a lgum 1 comr~ i:o:tio par,, nôs, t'Ohr,~s chris
ti\o~ d:L Turqui:l, :\O meno3 cm 1·elaçi\o 1i minha 
vroviri~t:i, p:n•:1 :i qunl pare~c. qu~ o go\•1)ruo 
qucl' olh-ir com nnÍ$ :itt<)llÇiío, contlomdo-se d:i 
noss 1 ~orl •• 

O Sa. i\L1~~DowELL:-Em r elaçifo ao 111 i ni~ ~ 1-
riú d:i justiç .l nih é assim. 

O SR. c,,:-;;Ão :-Em. r d :iç1to aontinisteri•1 d,\ 
.it:sti•:·" .. princi;1:1lm •nt·• o do g:tbinr,t: 28 li ·: 
~hl'çu, sei t•,nho :imarg-,1s qu.;ixas ..• 

o Sn. PRBi;l:lJl:->TJ::: - P ,•ço liC1'fiÇ:l "º 11ob1•:1 
d~pubdo Jl:1r,1 bmbr.n· lh'l •1u" o qu11 r, s l;â t>ttl 

discussão ó o orç ;m-mto do 1uinist'r io d .1 u1 1-
rinha . 

O St\. C.\l'TÃo:- Porqt\') e:i.tc1 minist1rio. eh 1-
mado d 1 just i .,~ !~)r •ull ; vcrd 1dt•ira antitbl')S'), 
como jã t i..-r:, úce·•gião d, dir."r, <i o •1u~ m:i.is in
j usliças t~m prat ic ido com :i. minh:t proYinci 1. 

J:i ti\-.: <>ns1•jo d1~ apres·)ntlr , muit.os f 1ctos 
q:ie compro..-:i m i;st:1m inh1 :l."8"1\So• 

O .SR. llfAc-DowEu:- Um fulsificailo r de a ·t"s 
~onvicto eoti feito jaiz municip:il ctn c!\er
cicio. 

O Sn. C.~:-;Tio :-Atte ndendo à ad,·ertonci:>. 
que V. Ex., Sr. pre~id.ente, acaba <le fa~er-me, 
vou terminar as considerações poli tiéas que 
julguei dever faier , i·oo;e t'\·ando- rne para quando 
tratat·-ec eh inter pellaçãe offerecida pelo llleu 
il!ustra.tb amigo e colleg-a de deputaç<'lo, si me 
for possi\•el obter 3. pal:wr a, tornar bem patsnte 
o estado :l. ciue c.hegou "minha pro\·incia. e 
cpanto tem ella sotfrido dopois da si tuação 
l iberal , inaugu1·,;rla em 1878. 

Nilo posso, porém, deixar de notar as injus
tiças que co nümiam a sm· p1·atlcadas pelo mi· 
nnuisterio da .iustiça, principalmente em rd!\ção 
i g-u:,ràa Ll'1cionnl. 1\ão h:i. solW.dos 110 p,,J':\, 
h:. .-ómente officiaos, e est...'l.S nomeaçõos tew re
c:-.hido &w. pe'-OO:U. ftU C. &i n cam111·a :<s conl1c
cesse, havia de veilar o rosto 

Fez- .;e \'erd:uleir,'I dcrr\b:i<\a nos antigos offi
cincs: não fo i 11ol1p.'ldo nem o ..-ener.tndo Barão 
de S:i.ntarem; e dizendo i , \Q, tenho dito tudo, 
}'Orque não hr< !ringuem que ponha em duvida a 
J•robidade. m~der:\ção e inth1e11cia benefic:i. 
desse distincLo ;•<'l'aense no bai:s:o Am:l.ionas, 
J;omem que, comquanto partid:ir io, nunca dei
xou àe p t'est:>.~ o seu ,·alioso nuxilio no go\'e1•
no, embor;:i, de política dive1•sa. Quan d·o e~te 
distincto cidad,10 não foi poupado, quem mais 
o serh ·1 

• u entrar agor» na dissus,ão propriamen te 
do orçaa1mto do ministerio da nuwinha. 

Ti,·e o prazer de ler o relatorio do uobro mi
nistro e vi lá que S . EL ja tinha. augmentado 
com quatro o nume1•0 de reroa.dores do a.raen:\l 
de marinha.. Foi umo. neccs~idade que S . Ex. 
sa:isfüz, pelo que en1 nome da minha provincia 
Ih.e dol\ o~ ag~decimentos ; mas me pMece 
que ?Stc nume?o ainda não 6 ~ufficiente para o 
ser1•1<;0. 

q ue nada. O pouco qu e S. Ex. fez j :i ê nm 
beuolicio. 

Dero tan:bem lembrar à S. E x. a neces
s idade .qu0 h:1 de elevar o numero de serven tes 
<las otficina.s de construcção . E' i:nsutticiente o 
ncunero dos qno l:i exis tem. do que result;i. que 
opcro.l'ios, que deviam. estar occupados nos wa.
halhos de suas officinns. es~ã.o occup:\dos em 
s~rr,\r e C!1.i'1·og=ir m:i.dofrn.s e out:·os mate
r i:i.es . 

D:iqui se segue que o estado despende 1uais do 
•JUO <leda des,,onder. pot•tiuo os sen·enles não 
têm os salarios q uo tem os officiaes de <['t:1.l
q ucr officina e os officiaes, fazendo o "sei·d .;<> 
de set'ventes . eatão recebcurlo os j ornaes como 
so eiti\·cssem ll:l.S officinas. 

Em ~egu11do log"r a:; ohr:IS têm de ser m ais 
rlemoradas, o que augmen ta. o custo dellas, 
mais. 

Espero, por tanto, que o nobre ministro da 
mar inha clirij:i a sua ll.tten~ã~ p~r:i. este 
fac to 

Um out~o ponto par"' o qu:l-1 cu inst~nte
mento ch:i.1uo a :i.tteni;.ão de S. E'1>:. é a. 
comprmhü de aprendizes a1'tifices. S. Ex., 
como cu, <tev e N coahccer, q11e os no~so;; ar
senaes est:ro sendo p ouco 11rocur«dos p·: r bons 
opera:·ios , rorque estes enoon~ra.m m~lhores 
sal::u·ios na indust,·ia P'\rticl\b r, emborn pelo 
reg-llliuneuto que actttalmcn\o '·igora sejam 
gnra ntid:1s aos oper;irios dos nrs enaes vnu
tAgens dohni~o de ont••o ponto de vist:t, qtrn a 
indus tri.i p(u."ticul:i.r não póde otforecer . 

Têm, por exemplo, o direito M apose ntador ln 
no fim de um certo nu mero 1fo :urnos., ou C(tt.indo 
fican1 h1u\ilis:tdos por r1ualq L1er desastre oc··or
r ido por occasiào de tralxtllto. .-\pesar disso, 
"amos os bon> oJ,>el·:i.rios preforircm trallalhm· 
na i ndustria oarticula.r, e só em itltitao rec11rso 
é q 1e procuram s<:r admitti<los uo• •\rsc
nae>. 

fün minlia proi:incio., j:i o dis.:;e o repito, ha 
operarios h~bilissimos no :i,rsenal de mari nha, 
iuas riãO muilo antigos, e estando alli ha j :t 
longos annos nlío querem perder esse tempo de 
serviço em que tem gasto :t m:•ior p:irto da 
Stlll. vid;:i.. 

A' um op1r:i.rio , qu1 jii. <!Ou!.a. 2.3 ou 30 li\l\nos 
1l•} serl'i~·t), não convêm aban tlona1· o s~u Jogar, 
pa.ra !r procurar tt·atalho na industria. partic~
lar, porque scmpro tem ~sp·,rança d 1 roni~ 
tarde ser aposentado com algu m recur•o r1ue o 
possa pôr ao abr igo da mberia, riuando impos
sibilit:i.do de \t·abl\.lbar, ai nda que esse 1•e!urso 
scj:i p ·)quen o; ciig-o peqneno, porque devo 
recordar n circurnstanci::i de lhe s~1·e1u descon
tados os domingos e dias s :i.nto;, e os di11.; e m 
~u•:. elles não trabalha.Ln, embera por nl.?Li\'o 
J ustificado, cou10 rnolest'a, occupação no JUry, 
etc, 

~fostas circumstancias si for con <enada. e 
a.ugment.ada a companhia de aprendizes: a.rtifi
ces, ella 5 • torna~á um nucleo de excellcntcs 
operarias, que continuarã:> a prestar serviço~ 
:1os arsenaes de marinha, i1reenchendo os 

Creio q ue se111 o augmen to de seis rema- claros que se derem nos sens qnaüros ; e os 
do?es. pelo me::os, o serriço não serâ rogular- quo não l•udo~em ser incluidos nellcs, irão pro
ir.cnlc feito ; ma.~ .?mfüa mais \-ale pouco de , curar com vant.ag-em os meio~ de t:abalh l ua 
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in<lust1·fa. particular, concorrendo para o jlro- digo i minha província, mas ao paii concor
gre-so da industria nac'ouaL l•endo !'ara habilitar .l(1uclle est.:•bele~imento a 

O Stt. DuQUE-ESTlUOA T.1!:1XE!RA : - A ad- pr~star os seni~.os <111c n nossa marinh:i ele 
niinistl'ação l il>ctal pl·ocmrou ~11tfücar essa as- guerra Jll'ecisa. 
cola de bons 011erarios. O SR. Du~UE·EsrRAD.\ Tl":!XErnA :-No P:;d, 

O Sn. CA":> .. r:\o:- Em u1eu pcn.~:ir foi u m um :>rsen:i.l sem serra rb l 
zt'tl.Udo orro. · O SR. C,\;>TÃo : - Ji notei isso. O ar3enal 

Todos os dias ela.ma-se contra a tendencia do Pará, dc[lois d() da côrte, é 0 mais impOl'• 
que hn ~m nossa mocidade para os empregos tanto_ o o qu ; ter11 prodyzido _mai.~ ; enlret~nto, 
puh\icos, o l '•mGnta-se que as artes Cl indl!S- dos cinco <1;.ie temos. <:o 11mco que não possue 
triaa não scj:un po1' ella pt·ocurudas . Co010 não uma semma a YlitX>r . O de PC!rn:m1buco tem 
h ·1 de sei· :'ssim ·~ uma, entretanto que este :irsenal mio tem pres-

Cnda um proc1m1. o seu bern cst.-it', e para tado, nem pód? prestar ?s serl'iços que \:óde 
isso dedica-se a C.'-rreira ou especie do trabalho fazer ~ do Para. T:i.nto isto e \'Crdade <iue a 
que lho pódo se1· ma.is van~joM no proseutc1 e semi::-11 c1o arsen:ü da P ernambuco está poi;l:i. 
melhor garan tir-lhe o futuro . Poi$ bem; e o a. um can to, sem f!Cr at'Hlada. 
quo =>con toce cotn a classe dos funcc ionarios o Sa. OuQUR-ESTR.tM TJm~Ern.t : _ Fi-
publicos ; os q~':l pertencem a olla slí~, bom zet''1m 3 dospoza e não a utilizar:im. 
rexnune:ados, tem grandes o;-tlen3.1:los. nao t~a-
h ilham :1os dtiminZ<ll!' e dius santos olitém li- O Sn. C,1xr.io : - T:m elos anteco.ssoro<' do 
ce!).ç:< p:<t':> se t~'bt· q1ui.ndo d~!l\.cs, 11em ' nobre ~tunistro d:\ m:>rinha jà mandou q •1e ess..'I 
pe~der os seus ,-enciment.os ; o no fim de certo serrar ia foss_e rcinettida i.iam o Parti ; recor<lo
n umcro de annos, menor do 'I'Ul o exigido !De do ter ~ldO isto no lmporl~utc folhei~ do 
p:it·a 05 opeurios dos arsouaes, siio aposcn- tllustr~o mnio do ;1obrc mi:i-istro; n~o sei 
t·1clos. uiio >C lhes desc<mta.n<io os domiugos e bcn1 a dat:1.,_ m;i.s creio <tae foi por :i.1·1SJ de 
di:.\S santos, ne1n o teintJO em qtte estinmuu H de Fevereiro de 1878 ou 1879. 
com licenç\\ ; têm ellos, portanto o, seu futu1·0 () miniatro.dii. marinha ele então determinou 
sofft·i"clmentCJ garantido . qM a sorr:\l'it\ d0 :i.rscnal de Pernamhnco fosse 

Entretanto, o que vemos com os pobres ope· tr!l.ns:>ortada para o arsenitl de 1111wiDli11 <lo 
rarios '! P~1·i; ent1·clanto, atê hoje :Linda não foi curu-

DGsconb-se-lhcs os domingos e dias santos, pr1da es tl\. ordem, e ac1tiella rnachinismo con
em que clles não trab:ilh«m porque não lhes tin1ia a estn.r sem prestai• scr1·íço algum no 
abrem a.s officinas ; não se lhes Ievii em conta o arsennl do Pern11-mbt1co, o.o passo que poclia 
tempo em qite estilo do entes o dei~am de trnlm- l'res'.al- os no do Pará. 
lhnr; e tudo isto qua.nrlo si lhes di um pequeno 
salario c1ue nli.o tem comparaç5o nl~uro.o. com os 
vencimontos dos funccionarios publico~. r1uando 
o seu trabalho é muito mais pes:l.do, e p:i.ssam 
u ma vi<lii muito mais Jabol·ios:i, precisando de 
muito mais recursos do que os funccion1rios 
publicos. 

Convém, 11oõs, tiue o nobre ministl'O reitere, e 
fa~:t cum.1ril' :1. 01•Jem <lo seu :tntecesso' : ou 
entiio dote ao m·sena.l do Pará, cnmo me disse, 
com out:·a iguai, s..-.l isfuzendo a:.sitn uma im
p1·esccndi \•el necessid:i.de do mesmo arsenal . 

O S ct . H1:1rnlQUE 2\faRQCEs:-0 arsen:\l de 
Pei·n:i..'llbuco reclaau1 que a scrrari;t sej" mon~ 
tada e co11servada. 

O Sn. )fac-Dowxr.L: - Eu n iio quero dospir 
un1 santo par:\ \"esti.r outro, m:i.s re:1lmente é 
mn:i. necessida.de irnprescindi 1·el do arsGnnl do 
Pari. 

Portanto, nã:o ha r:i.zão em nos <J.'t~b::i.r1uos 
contra osto. tendencia irri~istivel para. o func
cionnlismo publico, e o abandono. IJU a pouca. 
flrocur~ d:i.s a.rtes e officios me~ba.nicos, porque 
nã.o off'erecem a.s mesm:'.\s vaut.a.gens e gara11-
tias que o funccionafü1110 publico ; ao contrn
r io >ão amesquinhados, e se:l1 incentivo algum 
por parte dos pod~ro~ pulilicos, que convido :t o SR,. c.\XTÁO :-Este irnjlOrlant<) molhorii-
procural-os. (Apoiados. ) monto pôde importar em 18:000$ a 20:000:;; 

Eu ciuizera quo os quadros dos arsell:les de rn:lS serà uma dospeza productiva. e sobeja
mariuha não fossem tão numerosos, mas que mente compensada peb. economia de tempo, e 
os O[Jernrios fossam melhor remunerl\dos. Desta. de outr :i.s dcspe7.a.s que hoje :se fazem. 
m:incir.1 os arsen:ics seriRzn proc1w1dos por O nobre iuinigtro de,-e recordar-M de CJ'10 o 
opel'trio~ do i11erccimonto. Quizer .i. lambem ars~ nal do Par;\ està actualmente euc11t·re;ado 
que o trabalho nesses ostabGlecimentos fosse de imr>ortantes obras, como sejam :1 construcç!io 
reguhdo com methodo, que utn opera.rio niio de uma barco. pharol igu:cl á que se tierdcu, e 
tivC$eO do occup:i.r o seu leinpo em trab~lhos de umo. canh oneira igual à "lfomiHs q11e foi. 
alheios :i sna officina, como ctt.rregar matermes, constrnida. CDl 20 011 22 mezes. apeza\' da fa1t:i. 
cerrar grossos tói·os por meio de serras de recur.sos i:nec:hanicos apropri:i.rlos, siep:i;-ídos 
anti-diluvia.nas. como :i.conteco n o l!orsoMl do pela l>oa ~o;itade e dcdicaçã1 do pos•oal do 
Para. · arsena.l, e com u ma despeza que não e:.:cedeu 

O nobre ministro da marinha já me fez a de 150:000$, incli;sive o seu m>tchinismo ; e!1~ 
honra de dizer que h!\ de t.owar em conside~ação tretant~, canho?-e1ras do ~esmo p_orte so tem 
as necessidildcs do a rsenal do P Mã, o, s1 bem constrwdo no R ,o de Janeiro, s11b1n do o c~~t.o 
me recordo disse-me que tinha tenção de do- \ de ca.da. urna :i 200 e tantos _contos de _reis. 
tal-o eom ~ma scrrari:i. l). vapor. Si~- Es-. o como snceeden com :i. Bem·tg1!~ M<>rtm~ <! 

fizer, creia que prestara um bom serviço, não 1 G1-.:mhagelm. 
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I11~umtiido, como se adi:• o arsenal do P:\rà, 
de tncs ob~.•s, ó pl'eci~o fücilitar-lhc os meios 
<lc c:-tocuç:io 1xn·:i c1uo po3sa haver 1~clbs per
foi<,:lo, 1·api1let. C o:n·ate7a. O CJUC SÔ C possi\·el 
-:.o~sógufr C<llJHºC:,l'ando os niachnismos que a 
i1iJust1•b mrnle~n:t tem inti·odusido. 

To1u-$e ' ' ict.o que é n1<is conv<lnicn le mall
jb:•n1os co11st1·uii.~ ... os nos~os Ila.vios n:t Europa., 
pul"l'Hl sJo m:iis de;.,rcss1 prolllp tifica<lo.•, e 
Cl.l$l.'lln menos,<kl c1ne construidos 1io paiz. !\hs 
p-Jtf[Ue ::tconteç~ isto '~ 

O Sn. DuQwE-E~nuo.\ Ti::rxEUU :- O nobre 
n;.inistro j:\ inni1:iou a sna opinião a. este rcs
!·~ito, yamos \·er a pr,itic~. 

O Sr •. r.1xr:\o:- Si tl\·c>sem•Js m~chinismos 
•pC ~.n:.:íli~sse~n o br.~i:o do nosso o.•e!·:wio.como 
n.contcco n::i. En~~o~1;t, n[1) se d'.lria1n esttis vnn· 
tazeas. ~i com e•i"eito elfas existe"'• n:15 cons
trÜc~.õcs mc.tndt\r1~~s fazer lii; tam.Uem g·anha
ri~mos no Lcm;•o <) no cnsto das obr~s ... 

O SI\. H:.x1u~1.a:: )ÍAl\QcE>: - E 11:1bilit:1-
l'h:nos u1~1·l cb.~se n1uit1) liu~1.:>:'t.lnte de ope
ranos. 

O Sn. C.\:-:T.fo: - •.. o C3.pit~l dispendido 
•Jo<n a ~ousti·u,~,,~o não sei-i·t rctir,1do à:1 cir
cuh,~:1o do ['otii, e nnn cbsse imtio:'tantc de 
OJ:Ct·.G'ios te:·i i :i anim·1çào de qnc <Í dign:1. 
(Apoio.dos.) 

Ea descjá;•.t s ,:ic: ~í o nobre ministro está 
.resoh·.frlo a dot ,~,o n·.~sen \)do P~u~.± t:nnbêin c-0111 
U!!)~\. c.iJ..'1~cü·. ~ do c.onstt"\lC~~fio na.v~1l pcrnll\nCnte. 
Desde quo o govei•no e11c:u•t·cg.i o arsen:il de 
o:ir~.$ import.:~;te;;, n,lo pôde deixar de p:·o
n:wc;· e~~c ncccs>.n·io mclho~:t1llcnto, l\'W.L que 
n:1o se l'o:,it• o ciue se <lon com :t canboncir.L 
ilfoaúos, qn:i ;1<lo foi hnçad:i ::i.o rio, po~·que h:i.
venHo ;1~ -e~~s run:t Cj..r1·eir.t pl~oyisori-.l no:lo tinh:t 
clh a neeess :úc seg-nranç 1, e deve-se o nii'.o 
tc1· h;tvido g::i.nd·~ 1:r~juiz,1 ;í solicitude e ;i 
Mti.-id "le elo pes~o:\l elo •llºBBll:ll, desde o in
spec!o;· "\~ ::i.o ultimo opera rio. IJUC ncss·1 occn
ú~~ dcn 111:iic; nnu \ºO~ ;1rOY.t de s1.i-1 intelll
g·cucia. r1ot1'c:1·~iLo e zelo etn bom d:iql1cllo 
ostallel<lci1ncn to. 

Desejara ::.inda sabei· sl o nobre ministro ~st:t 
o·.l não <lispo~~o a lcyar a ctfoito as obras <iue 
for,1m pl:rn~ja.la~ e orr;adns p:ua o at-sonal do 
P::i.1·,\, el.tl 18i4. ciuamlo era ministro o distincto 
S;•. scnt1do1• Ribeiro da Lnz. 

Occhp:-.·::i ent'to o lngnr de inspecto1· do ar
scn:i.! o illust;•:i.do e honrado S.r. conselheiro 
.:,Li.noel C;n·n~ [,·o tl:\ Rocha, um dos o~namentos 
a~. 11\:tdnha ]);-,uil !ir~ Q digno irmíio do actual 
S•" mini~ll'J. \A.po.:(~dos .) 

() S1~. F~.1 :-;,~, 'CO Son1n:: - O ffic ;a l mui to 
IJrioso. 

O SR. C~1~r:i.o:-Esse brhso offici:tl :i.o ln.do 
do :t~tnal minist;-o pode prestar informações 
'\"aliorns a 1·espcito do arsenal do P;1ri, qne 
aliíts j:i muüo lhe deve pelo interesse que 
tem tornado <le2de r1ue l:i. foi inspec lor ••. 

O SP •• Ilhe Dowr.LL:-Ao qual deu muito 
im.pu1so :rn S'.tO. :i.dmi.n.i$t1•açi'io. 

() s". C,1'.'<'T:Í.O!-••• pelo qtie :iinda h.~je o 
set1 nome é alli p;·onunci2.do com muita sanda
dc e acat:\::neuto. Dessa.~ o ui-as foram lend:i.'s a 

:-.tfeito sômcnte o qu:i.rtel p:u·a u.prendtY.es arti
fices, o telheiro de construcção, e a casa pnr:i. 
residencia da inspector; entretanto o nobre 
ministro tleYe reconhecer <1ue e úa maior ne
ce;;sitlade fa~er olficin:l.s apropriadas para a~ 
machinas. O r1ac alli oxi:itc nem HlCl'Cce este 
nome. 

Ell reconheço ljUC não se pôde f12c!' de um~ 
vez tod11; as oi>r .1s, o cst:tdo Ílll;:nc~iro niio ::er
mitte, m •s pwiem s;r :ro:•li~.l<l1s Ji:1.réinlment<' 
vot·1nclo-sc toclos annos tmü cert.<\ qu;)nti•. O 
est·•do financeiro d•) p:1iz 1ll'(o e tão :iterr:1dor 
que não o pcrmitt:i. rlnn\ro dos re~ur;os orJina
rios cto orç·• mento. 

Não ó col\omia dei:.;::1rdc f:7.or desaczas desta 
orde111, e muito menos, interrompei:. on all:m
donal' oli1•.1g CJm~ç :<h', o que imi•Ort:iri cm 
despe'- :s pcr,litbs. (i1poia<los.) 

-~ commissão que foi esttHhr ns oor:1s do ;ir
son::tl opinon pela con>trucc::<o d' 11m dique ém 
!og,u• n:•to['l"Í·•do, :i. lcst·' d:t cid:idc, Gm um 
log•'1' d1amado G . .i•apó do l:n'.l. Est'i ob1·,1 iião 
foi lev:.Hh a efleito e eu peço :< opinião do nobre 
mini«tro, a'<sitn como a respeito 1lo porta d~ 
Bclchn. 

O porto de Belém mi-se tornand•1 muito en
tulhado; M\·ios de certo ca.lnào já n:1o pô<lem 
p:i.ss:i.r das agut1s cha1nado.$ do:. bari·3., ficam tres 
ou quo.tro m\lhas abai~o do :incor::douro da c:i.
pita l. e o c11tulh!1.mento Y3Í P''eg-redindo c::u.la. 
vez mai~ • 

E' neccss:tl'io pois que o gonirno uttenda :J. 
isto e eu ch!tmo a at.tençffo do nohre ministrl) 
pa1•a este fucto. 

Descj:>rÜ1 ouvir tarnuem o nobro 1ninistt•o ~ 
respeito de Glltt•os pontos de qne tratei, llem 
coma sobt·e a contagem de tempo ·:>as officiaes 
para :i. prollloção, ll>tO ~ó pa1·0. a.q uel!es que em
barcam em transportes, coroo para os que são 
tl'ansferi<los de uma estação n::wal prra outra. 
idéos csto.s quo fora.m suggcritlas pelo qnartel 
general de m:,ri11h:i.. 

Et11 umn discttssi\Q que hon\'e no senado o Sr. 
conselheiro Rli>cirn da Luz disso, que ~e con
t:wa por meta.de do tomt•O o •lo embarque em 
transportes, sómente quanto no pci·.iodo tlc em
l>ar,ruc n eccssario para 101· l'l'oruo~.ão; mns ainda 
nssi111 hn prCjllizo parn os offteiaes embarcados 
nos tro.n~portcs, por.1ue tcr•io de emb3.l"Car sois 
annos en1 togar tle tees, po.r•1. poderem preen
eher a ClXigenci:i. dos trn, annos de embarque. 

Portanto, on o nobre ministro da,·e ;1c:1l.lar 
com ossa distincção porque con~idero que um 
transpot·to de guerra, comri!l:mto n'to esteja 
prep:1r~do para i:mo. faina de combate, é com· 
tudo nm navio que está armado em guerra e os 
serviços Helles prestados del"om sor considera
dos ta1nbem como proprios da mnrinh:l. de guer
ra ; ou então, reveae o cmb:a·quc <los offici:ies 
nos tr;insportes; ni!o foça coro que sómtlnte 
uns estejam nesse~ n:nrios no passo que outros 
estão nos n:1vios de guerrn vencendo tempo. 
O c1uc é preciso ô que hajajnstíça para todos; 
que tod0$ gozem do c1ue fõr bom e sotfram lam
bem do que fór m~u. 

Esta j11stiça é necess.'\rb., Si-. presidente, 
nffo só n11. m~i-inha, como no exercito, porque 
<1uo.ndo falt;i. a verdadeira j11sti~:i., quando não 
rse galardoa o merito, l:i.v.ra o descontentamento, 
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e um clescontcnttunenLo ll'\ marinl1a e na claosc l homens. Nilo 6 l?OSSl\·el ; não ~e póde d~r-lhe 
militar eu mio preciso encarecer os seus re- um:i. boa organização. ,. 
sulta<los .• (.4poiados) . . . . · E o.quo mais ó, o nobre (leputado. Sr. Fer-

Sr. pre.mlentc, nu.o que':? .tnai· o du·eito ª reira Yi:i.mrn, sobro o mesmo assurapto cxpre~
outros nolH·cs tlcpntMlos ~ue tem d~ 11Ccup.."l_r-se s.wa- se desta outra. fôrma: 
con1 este debate ; por 1s<;o t.ermrno ·:u1u1 as 
consíder.u;ücs que tinh!\ a fozcr, ag1·adeccndo 
" S. Ex. o Sr. ministro eh marinha" attendío 
que tlignou-sc prestar-ine. (ilf-uito bem. miÍito 
bem.) 

O SJ.•. Espin.(lol.'\.:- Sr. pl'esiaente, 
depoi3 doi brilh~ntes díscursos proferidos por 
d istinctos orilclorcs d 1. opposiç.ã') liberal e eon
servariora. e ela maioria sobre os negocios na 
marinha e guerra. e ainda mais sobre a ma~cha 
aduiinistrativa e politíC.'1. que tem segnido o 
g-overno, pareceria inutil inten ·ir em um de
bJte <1ue ae poderia considerar quas[ esgotado. 

O Sn. DuQU.E-EsTR.\D.\ TerxY.m.1 : - Xiío 
apoiado; o nobre deputado pelo Par-:, fa.llo\\ 
soure questüe~ de marinha. 

O Sn. Esl'I:>noL.\: -Cel'tam~nto; inns o nohre 
deputo.do não fez senào repetir o que já ha~·ia 
dito ••m v.1rias outras occasiíJcs, coiuo con
fosi;ou. 

O Sn. DuQüE-Esm.w.\ T1:":1x1mu: - Não 
a.pobdo. 

O Sn. EsP1:-<nor •. 1: - Acredito, p0t•ám, rep1•e
santante da na1;'10 e membro <ln maioria, COL'

ro-me o de1•er de manifestar minha opini:to 
sobre e~ses negocios e ao mesmo tempo decb.rm· 
as razões elll. qt1e me fü·mo pnr:i. apohr o a<'tnal 
gabineL'' · 

Entre as graves cens11rl\S ou accns:i.çües, 
<lirigiclas M go,·erno, nol.â-se ~sta : « o 
nctt1al governo mostra-se i111previd~nte em pre
sença d;i. paz :irmttda da Republica do Pr<.\ta ; 
poi~ não cura da nossll. armi<<l.11., e do nosso e:i:er• 
cito, <fUe estii. desorganiz11clo, eom seus co1·pO$ 
r edazidos :i. cascos, e sua L!isciplina :i.nifp1il<Ld:i; 
de sorte que o p;i.iz se acha completamente 
desa1·mado, com suas frontei1·as alJertas ; e, 
não estando a estrada de Porto Alegre á Urn
gua.yann coneluida sonão d11<1ni n 10 annos, no 
estado actual d:i bnrm do Rio (}:ande do Sul, 
não se saba. si ti vet• de m~ndar tropas pam 
aq uella provincitt, o meio por que elle o f:mi. » 

Segundo a. proposta de for~·"" de terra, foi 
esta força reduzida a :13 .500 praças de pret 
p.'U'a o tem1>o de p.<tz, i lO<lendo ser elevada a 
30.000 em drcumslancias e~traordinarfas ; e 
segmulo a da força naval, foi esta reduzida. a 
3 . 000 praças de pret. para. o tempo de paz, 
podendo ser tambem elevada a 6.000 em cir
cumstancitls e:i: traordin:i.r ias. 

Quando se discutiam est:1s propostas, dízenfo 
a opposicão que 13.500 homens de força de 
terra eríio insufficientes para, manifestando-se 
qualquer desavençs. com as republicas do P.ratll. 
podei·mos · de prompto acu~ir â sal".~ão _d:i. 
honra, segui;a.nça e integrida4e do impeno, 
por ess, mesma accasião o nobre deputs.do p~lo 
municipio_neutro, o Sr. Duque-Estrad:i, assim 
se expr1m1:i. : 

~ Não sei como se h a de organizar o nosso 
oxel"cito com uma forçainsufficientc de i3.500 

v. r.- 42 

« Eu n1io trato de o:•g!J.nin1;iio do ~:s:ei•dto; 
11orquejã esti'l·ornm dii·ig-iudo os negocios ela 
guerra o nobre Duciua de Ct\Xias e o nobre 
Me.rq uez do Herval, e entr~tanto esses ge
naraes, que eu considero e sempre considerei 
o~ primelI'Os do lmperio, e O'.IS:ilis conhecedores 
desses negocios, nunca propu~er~111 uma nova 
organização par:i. o c:.:crcito. " 

Daqui se dep~ehende que ha tum1 cert.'\ dos
hnrmonia entre as opiniõe3 dos nobres deputa
dos; visto · como, uns querem umn. nO\·a 
organização a todo transe, e outros não :\ que
rem; porquel acham a forç.a p<!quena: iI1suffi
cicntc, ou ~rquc entendem que uma llO\'a 
organizaçfüi e dcsnecessaria . 

Q Sn.. DuQoE-ESTlUO.\ T I:1XEllU. :- Não; eu 
quero a. orgnníza.ção: acho, p-0ré111, que o nume
ro reduiido ó um grande obstaculo; mio dá os 
factores indispensaveis a uma bo:i. oq~aniz:i.ção. 

O Sn. Esp1:çoor..1:- E enl.ão ainda !\CCres
centava V. Ex.: <t. Por11uc razão não se preen
chem os cls.ros do nosso e::s.ercilo 1 Temos uma 
lei de eonscripção, uma lei muito lib9r-.il; niío 
sei, pois, o· moth·o por que esses claros con ti-
1\u:i.m a existir. » 

O nobre deputado pelo Rio ,]e Janeiro, p:ll'àm, 
o Sr. -Anclrade Figueirn, por sua vez assim e::s.
primia-sc : cOs claros no ex:ercito e :i.i·mad:i. con
tinuam a existir. Temos uma lei de cons
cripção, a lei de i 874, e entretanto o governo 
nil:o a põe cm exucuç.ão; e nem en desejo que 
elle o fa~a. » 

o Sll. DuQU>:-EsTR.1.11.1 T.Erx1:uu : - Não; 
elle snston~'\ que o kl'01•al·no de,·e execul•u n 
lei.. 

O Sn. Esri:->OOL.\ : - O nobre ucputado vai 
OU\"ir ( lJ ) : 

<t. Quanto á. verba para_ gmlifi~;·~lo a \·ol~mta
rios e cn!!ajados, qua o n. maior neco;is1dade 
qu~ o governo vni sentlr desde jzi, n minor io.. a 
mantém intacta.. Reconh~ço que o exC1·c1to 
est:i. desfalca.do ; que é preciso preenchei-o ; 
que a situaÇÃo libera.l (chamo bem a attenção 
para este ponto ) hesi~. intimid~-se _em dar 
execução :i novti. lei ; e a mesma mmorra _( clw.
mo aoora a atte11r.iio pam este outro ) ll!'-0 de
S!lja quo a e~ecutem :igora ; porque receia que 
o façt\m com des=~r: ººt? a.tl'ope~lo d~ popu
lação; porque o espmto hbel·al ria inmtti Pª?-ª 
gueb1·a1· a louça, como vul ;prmente se diz. 
( Diu.rio .o fficioJ de 24 de 1lfa10. )» 

De maneira que accuS!\m so governo porque 
não executa a lei da conscripção, o ao mesmo 
tempo não querom que o go..-orno a execute, 
porque o elle libeL-.\l ! . 

Senhores. es!ll\s contr:i.d1çõe.> entre os no-
bres depn tados stío evidentes. . 

Ainda. mais,o nobre deputado que ve1u d7 J?le 
preceder U.'\ tribuns., meu col~ega pel<? P_ara, LD.
sistin n:. mesma censura., m1sun O"-prun1ndo-se: 
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~ Os liberaes não querem ·e:tGClltar- a lei de 
conscripçào ào iSi 4. Pois bom.; si niio o. que
r em executar por 11.ch:1.l-a má, rcfor roe1u-no.. '> 

J:i foi is to muito bem e termiOAntemente res
pondido pelos nobres ministros da guerra. SS. 
E Ex. füeram \'er que essa lei não tinha sido ex
ecuta.d\• pelo.s difficuldadcs que acarretava 
sua e:i:ecuçllo: tanto que, tendo sido eUa 
promulgó\da em í8i4, e tendo o partido liberal 
assttmido a.o podei' em 1878, dentro daquelles 
primeiros quatro a.nnos o partido conse~vad11r 
não h!win pOdido pôl-o. em e:tecução, o.pezar de 
continuarem a. existir claros no exercito e ar
mada. 

O Sn. DuQCE-Esr1uD.~ TEt:U:ll\A : - Não teve 
necessidade ; porf.J 1rn os quadros estavam pr~en
chidos. 

O Sn. E$Plr."DOL.l :-Não ba t:1l ; nem sompre 
estiverain. 

O SR. DvQUE- ESTR.\I>.\ TEti.EmA:- Prove o 
con tl"ario . 

O Sn. Espr:;1>0LA:-O nobre mini><tro d11 
guerra pro;-ou-o e~huberantemente. 

O SR.. Duqu&-EsnunA T11:c:x:en\.\ : - Não 
llrovou t:1.I, nem podia provar; o nobre deputado 
tenha paciencia. 

O SR. EsPtNOOLA: - •••• que o nosso d{stitlcto 
chefe, o Sr. conselheiro Na.buco, em sessão de 
23 de Julho, fez um solemne protesto, decla
rando os motivos p~1· que vot.·wa contra elh. 

O Sn. DuQu~EsTitADA T&!Xl!:!RA :- Nenhum 
era plausiveL 

O SR. ·EsPtNOOL.t :-Entre esses motivos tllc
gava a exoner:>.ção por dinheiro, ns substi-. 
toições ..•• 

O Sn. Du QuE-ESTilAD.\ TEIXEU\A :- Esse é o 
<lefeito da lei 1 

O Sn. EsPrnoot..t:-Ouça. o nobre deput..°\do. 
i;; o faNo de que toda. lei de recrutamento de
vendo ser ori;::i.niza.da. de harmonia com a lei 
eleitor:>.!, 1'.11io cori•espondia elb às aspü·a.çêíes da 
nação. 

O Sn.· DuQUE-ESTl\AD.~ T.cuEmA :- O quo 
quer dizer isto ~ 

O SR. EsPr~ooLA:- Oui:.'l. 
Quer dizer que essa lei, havendo sido orga

nizada <le harmenia com o ja de ba muito cuu~ 
demna.do systerna. d:i. elei~.ão indirecta-dos dous 
grnus-, em que então predominava com to<la 
pujança a :K:~.'io 011 influencia govcm;m1cn tnl ; 
não estaria. el~ j ámais e m harmoni:I com o 
systema da eleiç;1o directa-de um grau-, que 

O Sn. EsPl:SOOLA. : - Eu ouvi o seu discur:;o ora :i. aspira.çã? da· nação ; cm virtude da c1ual 
com toda attenção. o soverno n:lo dever-ia. de fürana. :ilg11m:i.. inter-

Repetirei :i.o nobre deputado, qu e o governo ,-ir no pleito eleitoral, para ter logar n livre 
te1n procurado e~ecu~ar ess:i. lei; porém sua ZU.'\nifos taç.ã:o d11 vont:i.de nnciontil ; pois essa 
execução ha ~iJo tão difficil, que o alistamento lei consignou o sorteio por moio das juntas p:•
nao tem podido se!" até hoje concluido cm toàas rochi&es e revisoras, onde tem influenci11. im~ 
as narocbfas elo imperio, e que fü.z-oo preciso medi.ata 0 gover no. 
multo tem j.>O para esse fun. , 

E si assuu é, si es.t:i"õ :i. verd:Mio, como qncria. O Sn. Dt:QUE-Esm.10.1. T11:n:1tm.\:- Quem <Í 
o ,nobre deputado que essa lei tives~e sido no q11e tem essa influencia ? 
todo executada 1 O Sa. R sPINDOL.\ :- Pois a 11utoridadc po-

Na falta de sot·te io, os meios de $e preenche- 1icia.l m~is gi.-adt1fl<l11 não fa% i>..-.rtc da primeira 
"!"em os qnaclros do exercito e armada e:Ü5tem junta 1 
na propria. lei. O Sn. Dt:QUE-ESTRADA TEIXEffi.\ :- Figur:i. 

O nobre Cli'.-miuistro da guerra fez sentir no por uma terça p:irte; quem tem toda ti. influcn
!!en r elatorio que o cfaro dn.s 2.000 e tantas eia ó 0 j•üz do pi\Z ,, 0 Yigario . 
praç.'ls e:s:istente no exercito, podi:\ ser p reen-
chido com ,·oluntarios o e nga:jados; e c1uando O Sn. EsPrNDOl..1.:-Além dessa intorvcn<;ão 
não o foss~, não lhe falt:i.ril\Dl recursos ai.Ó que da policia na pri1uoira junta, os recursos não 
pudesse ter essa lei a su:l co1nplat.a exei!u~"'º são pa.r& n 24 junta, para a j•mt& re,·isor:i., de 
em tempo conveniente. que fazem purte o j ui2 do dire(to o o delegado de 

policia com aSilÍ&tencb do promotor publico, 
O Sn. DuQu:i;:-EsnuDA TJt1xi::11U:- Em tempo que interpoem recursos, sen<!o todos 05 recur

conveniente ! ! Poi:; ha qua nto tempo e5Lrunos aos,em ultima analyae,por :fim para 0 governo ? 
desfalcados 1 Faltam dua~ mil e tantas praças Ainda mais: não .é 0 governo quem distribue 
no exercito; na marinha tnmbem hs faltas; C!S eorte>Ldos pelo exercito e l\Ttnad9.1 
nenhum corpo esta completo. 1~ na marinhi1. n ~rn., desde que na. armada. ainda se pratica o 
cousa. é mais grave; porque o marinh<iiro é ma.is castigo corporal, vê clara.mente 0 nob1·,, dep1~
difficil de ser formado do que o soldado. tndo que 0 uma e.rma poderosissima para o 

O ·sl\. Esm;oot.\ : - Si é verdade que o. l e1 p:u-tido da situação esse meio qne faculta a. lei 
de 1874 deve ser executada, umbem o é que ao goyerno, ó. cuja. mercê ficará. a. sorte do cí
deve ser qo.a.nto a ntes reformada ; ess:i foi pre- dadão . 
cisa de serios r-etoques. O conselheu·o Na.buco disse então que tinha 

O Sn.. DcQox-EsT!tA.D.\ TEiXEIR.\. : _ Fa.ç;i. 0 esparanças na r eforma e leitor al directa ; que, 
favor de citar algum ponto. vindo coin ~lb. a corrente da vida nacional, 

o sa. Esrii.;ooLA ~ _ Citarei. essa reforma illudii!a, essa lei violenta, que 
elle appellidou de boceta de Pcmdoi•a at-re

E m 1874, quando foi ella disclltida., o nobre messada ,.0 seio.da sociedade, não seria senão 
deputado ha de reeord~r-ae perfoimmente... . transitaria. 

O Sl\. D UQUE Esnuni T.Eil:Ell\A :-Pois nio ; O nobre Duque de Caxias, é facto, depois de 
assisti à discussão dit lei e ate a prorno~·i. • um notavel diseurao do Sr. S ilveira Lobo, di&-
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tincto chefe liberal, manfou adiar o alista.- Eis o artigo : 
wento pal.'a o SOI'leio; por conseguinte, a exa- «Como official do eotaclo mr.ior. p!ll•ece quç 
cuçii:o dessa lei. S. "Ex. devia estar a p:i.r dos melhoramentos 

CtunpI'e acci·e~ceuto:ir aimla que, depois do que sa tâ111 introduzido recentemen~e eru nosso 
Jll'Olesto do conselheiro !'fobuco. aos 21 de t\;mamento e ~o de nosos vidnhos, e saber que. 
Ag-osto do mesmo anno, 1ô senadores, entre s1 na repubhca Argentina o coronel Viejo 
os quaes figuravam os Hrnís distinctos chefes llucno conseguill, pelo empre,,.ode u=\ alq" de 
liberMs, como os conselheil'Os Zacharias, Vis- mira dupla, um alcance maxl1uo do fuzil Re
condo do Souza Franco, Au,;eté, Sarai1·a e Si- mington a i.ôOü 111etros (vide a RQ1JÍS~a ,)filí
nimbli, .'! ~1guns distinetos conservadores, como 

1 

ta:!/ N <:val de Abril de 1881, publicação <lo 
o Sr .. V.1e1ra da Silva, lavrafi\m ~ovo protesto, m~mster10 da g~e~ra e uiarinha daquella repu
que fo1 mserto na ucta dil. respcct\\'á $Cssão. bhca), entre nos e facto con!1eciuo e pulilicado 

Parece, pois, que é uma questão tle honra em 1880 e 1881, que obteve-se da carabina 
par,\ o partido liberal, pl'Íncip<tlmente, a re- Combhin co1u alç:~ semelhante. Ol1 ainda mé
forina dessa lei ; si não a iniciou ao assumir ;i.o lhor com a nova alga. bteral, um alcance ctfical 
poder, foi por tot-se occupado entffo o governo até 1.800 meL1·os, superior ao daqualle fuzil. 
com a reforma eleitor:ü, com a restauração d;is Quanto ü precisão de tiro, em e:q1eriencia.s 
finanças do pa.iz, ent;lo assolrnrliado com um S!lCCessivàs feibs na Belgica e aqlli, fico11 dc
cnorme deficit, de mais de 70.000 contos. monstt·rvlo a evidencia que a Combhin póde 

O SR. DcQr.a:-EsTIU.H TEna:tM :-Quatro competir com. outra qualquer ll.l'ma po.·tatil de 
annos ji chc~:is:un ret~o-carga, 
' " . " ' · ._ , . . A solidez do seu mecanismo é hoje conhecidu 

O SR. Esrr"DOI...1. :-~il.O set, ~r. p~·estdento, por todos. iuchl~ive o nobre deputado, Q neste 
como se possa affirmar que.o paiz es~ comple- ponto contr-a$ta com o H.emington, que e talvez. 
t[lmente desarmado, dC!JOls d""· .m~dtdas toma- entre todos os fuzis de retro-carga adaptados 
dn_;; pelo goYerno. · "-Ctualrnente corno a.rma de guetTa, o mai~ ues-

0 SR. Duquii:-Esm.An,1. Tzrs.1;:m: . . Pe1·gun- favoraci<lo. (Vide « Le de\·eloi-pement <lesar
te ao ;iobt•c minist t•o da. =rinrfa: e elle que ll1CS : •. fc:1: par ~e major :t. Schmidt, dir':_~tGur 
lhe d1ga os elementos de guerra que t·)m. de Li. fa\mque íederale d nr;••es », pag-.. 210; 

ó Sr.. E~P1::1:0ou :-Sal\'o si os nobres depu- « Les n<:m':elles .ai·mes « feu port::_tr!'es de 
tndos, ,1uo n~~im se e:i:pre$satn, querem que 0 guerr?, par N. Lab1oull.e, pag;~. 91a9!; 
goYarno colloque 0 pai7. em pé de guerra·. "- _L armement et le t1r ([e l 1n~an~ene 'I» p:i.r 

Para al.'n\amenlos marcaram-se no orp- 1~.,. he~~teuent·colonel I. Cap~evielle, pags. 
monto ela guerra 50:000$ e no da marinha 3~2 e .~3. 
t;i.mbern, alem de i.000:000$ para 1naterial de « F.:stn~o das ª".~ª.s. de fo~o _p_orta_.::~'s pelo 
constrncção, 50:0il0$ parn o mesl\lo fim. tonent~. Mello e 1)11~e11~a., po"s. ';).e .'6:) . 
Ale~ disso a nossa :irr~a~la comia, se,g-ando o ?ri::.J "tema. de ,.?bturaçao d~$C fn~il e tao m:-

l'elaLorio do nobre ex-mlmstro cln marmh;" da pet eito, ql~e nao olfür.eca 0 ara.nt~a..parao att-
4\i nsos de "'llerrn... radoL\ e fu.cil:ll.lente ds.ra Jogar a smL$Lro$. 

, " A Comblarn pesa, sem o sabre, 4k.250, seu 
O Sn. DuQur:·,EsTs.-itu TE1xEmA : - Destas mem•nismo decompüe-se em 23 peças, sua ve-

<1u:rntos prest:un ! locidade :nicio.l é d ~ 430 metrns por ~egundo, 
O Sn. Est•Il'OOT.A :-.•• 0 .. <1ue ostá de ac- cai-rega om lres tempos e dá 14 tiros em um 

e.;1•,io com as fot•ças do paiz ; e si alguns não minuto. 
prestam, Y• toma.mm-se ns nece;;:uias provi- O Re;ningtou (mouelo argentino) pes~4k,500, 
dcncias a respeito, mandando-se concert:tr uns sem o sabre, seu n1cc:i.nismo consta. de 28 pe
e constrnil' outros, c~mo o eucouraçmlo J+ia- ça.s, su:t velocida.de inicial cí dô 383 metros. 
clwela, om Londres, a canhone[1•a l niciado;·a carrc;::a em cinco tempos o dá apenas oito ti.ros 
em nossos cst.ilciros, donde aCllu;o de sor lan- por minuto. 
çado ao mar um outro, o Almil'ant~ Ba.rrosa ; ~Uém das condições enumeradas de um~ bo:i 
mandg.ndo-se ainda eucommendar ua Europa arma de g11erra, h:t tres outras em que esseu
quatro l;i.nchas t<iqJedos e 12 met1·a.lhadorns cialmente prima a Comblain sob1·e suas rivaes 
Nordenfelt. - 3 percus8ão, a ex.tracção do cartucho e ;i. 

Foi accusado pelo uobro deputado por Santa perfeita segurança do atirado~. 
Catharina, o Sr. Ta.unay, não sô o· nobre mi- Onde, pois, as taes 1Jantage;is de ce1"ta or
nistro da guerra, como o da m:irinha, <le tei· dem do fuzil Remington ~ Consistirão na cle
encommendado o compra'.lo armalllento que não gancia de suas fórmas, que à prinieir;:i. vista 
devia sei-o na actu!l.lidade. têm ª '"duzido algtms amadores? ! 

?ara l"espondor a est:i. inju.sla açousaç;io. Ierei Na Escola. d~ Ti~o _existem apeeim.ens das 
á camara um artigo, ha pouco j?U])licado em du~s annas :;:. d1sp?s1çao. de S. Ex. e de quem 
urn dos noasos jor,:i.acs desta. córte pele Sr. te- rimzer po1· s1 propr10 veL·1ficar a verdâde de uoa
uente-coi·coel Antonio de Senna l\fadur~ira, no .sas ruiserçõcs •. 
qual prora exhubera.ntemente Psln distincto Fique~ portanto, consigna.do que nã? póde o 
officlal, q:1e o armamento escolhido p2r" o Sr. maJor Taunay provar o que havia avan
nosso cxereito el"'.i. o melhor iia actualidad.i ; çado na camara contra o armamento àe n osss. 
porque a car:i.\Jina. Comblain era muito supe- infu111.1>ria.1:'. . _ • 
rior ao fusil Remíngton.. que Linha sido apre- Em ~egUI.da passarei a ler um outro art~go 
sentado como preferivel pelo noure d~puta.do do S;. CllPltií.o de fraga.ta Jeronymo Perem• 
de Santa Catharina. de L11na Cámpos. 
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Eil-o : ; <lcficit de 4.0GO:OO~; por 'Ille o café, c111 1·i rtu· 
A .·,u.a.ii.i.i!os ,,1ili1a,-cs. Sr. r •!dn.ct.or. - : ded<L h~ixa.dc p~cço. rendcuaqui, n.:._côrtc, nos 

Com·i<Jçàv o impulsos do dever 111e conduicm n. ·1 uo~ _pnm~1ros rnezos deste~ e~erctc!o, menos 
solicitar g-eno:oso :11:olltimcn10 p.tm o rc1iar o ~.000:000.-, e 111cnos -100:000::; na al!:i11dcs-:i. de 
•' Ue m~tiv:t um pe1·iodo do a r tigo sob o titulo :S:mLos. _ . 
:eim". h()UtQm r 11hlic!1.<l•1 em sua illust1•:\1h io- .A.essa. asse1~ao :·cspon<lc c"\J;cl rnc.nte o n?IJrc 
IJi::i, · m1111st1·0 <la fazond:J. cut se11 roblor10; as:mn: 
• · «O ab:i.tiw e11Lo, q•1~ st.>ífi'cu a rendn <la a l-

)iesse pet·iodo ~e lê : fandcg-a do mo de JnnciI•o; t;rnto na tle impor-
" S:i.licmos <1uc o minist.crio da marinha, j á t.ação eomo n:i. <lo e~p:1rta1}0 , està sendo larga· 

libertado do r"m-rarn dos canhões \\'hitworth, mGntc colllp<i11s.i.do pelo 1·csnlta<lo, <1uc 1ip~cscn
peças de grande calit.rc, ancouuu<in<lou doze tam :1& outras :llfü.ndcg:\S, <l pt•inr.ipnlmcntc :i.s 
metralh •dorn.-; (Nordmfclt. ) seis pcq11on:is e do P;irà. l'crnamlJuco e Bahia. 
seis elo :naiot• diroon~"io. Os pro<luctos da in<lustria e)(tr::ietirn, o al· 

),fos:no par;c os <[th~ ~:lo co1utihcm j ury em g-od:'io e o a~suc.~r ropa1;rn1, senão touas, n 
11uostü<)s de :ir111;i.1aent.o tnili \,'l.I', o periodo crn maior <1uanlichdc das diffowenças proo;cnicn lcs 
•111estão p6dc sei· inter pretado C•.>iM um pe•j'tC· eh depreci:u;:<Q <lo cafo . 
no rlynarnite, 1lc passo1g-c···1 l:i.nvn•lo p:t.rn c"plo- O adia nt:un cnt.o .lo co mmercio cai otürt1s p~·o· 
sir contr.< tt:11 sy.>tOlllrt de urlilll:Hin .. •-iue 1·cpu~~ \"imias elo impel'io faz •ttte pn.r•~ ell;l~ ~e cn· 
sem l'l\':\l a.tê hoje no a :-!1rn 1ne11tú das lOl'l'CS t•aminli mü dircl~L 1;·aento os gcne rn.:i estt·ang-oiros 
<l· batc1·i :1s dos co11 1·:tç;1do~ o crnia11oro~ :i. ~ - ,1uc lhes 1d1 c;;1wam por l;~ l1lr. nç•to e c:1bo lnge~n, 
tuacs. o que 1) ;tirnl;1 prorn tlo <l•;scnvoh·iment:> da 

Adonta1lo l\lt 110.>sa marinha co.t10 o m0lho1· a lfandcc-a 1ia cüi·te. ,. <l:i. su:i. renda. niio scntio 
pam o. g-1·ande pocl"r milit:>r do arma 11:\\•al, o a dimilíui~lio nctll:<l mais •)l\C tlue lun\iio do
,;vst~1un \Vhilworth faz ;ipe11as parle <lo :tnna- \id:1 :i c;i.usa do cnfó. 
lliento ele uossos vnsos de g11c1·ra. :1 ontr-J. parle :'-fas, pelos Hll' t.iYOS expostos, elera-sc .a co
coust.:i.n<l" tlc rc"·oh·c~ e ,]e fuú; de s\·stemns b t~ll\•l dos diroitcs d~ importnçiio, '!mbôrtl. di
<li\·ci·so.i, nssim c.:imu do cspa<lns, de u;nch:i.tli- mimu !enL.w1cntc ::i, dos direitos de ()-.:po rl..~\·"Lo, 
nltM, cl 11.1 ~os , etc. , e agorn da lllctrnfüa<lor'a t.orna11do-s~ ;nenos scusivol a crise, que ntra
Nordenfelt.. a a1topçilo dc>ta ultima :i1•m:i 1130 ye~sa " noss;l priw,ip~l ind 11st1·i:t . " 
eons~ituia 1 l o, Pº"t:tnlo, o nrrn1unonto ô)(C[usi\·o Portanto, .~ias no"sn.s t•cndas não consistem 
<fa csqu.~1lrn, nom co•11 t;1l :dopção. Lendo o sumcnt1i nos ge1i:-ros de e xpm· t.-i.~ão, e si csles 
miuis~el'io ela rna:·ính'.t $<; libor Laclo de t.od!l.s não se .-erl uzeu1 !lO café ; pois temos o a 1;ucar, 
M ou~rn< r;ue, ··011111 es:as, >ão inrl ispensaveis o algodão <l val'io; ou tros ;;cn ~ros imporhn tcs, 
nas peripe,.i :us dos combat;)s 11n1·nes, ' l"er ele o uo\J1·~ d<>puta<b u:lo po:ii:i c&lcul:ir o dcjicil 
esqu:i.•.h·:u;, qn.:r p:crciaes. cm quatro rni! contos ~ó p~la b_ai"a do 1·af.~ . E 

Pro1upto a rhr em publiro, pe!·:inte os mo11s Duus nus lfrre, Sr. pro.>iclonta, •1uc por u:n dc
concid:vlã<>s . e logo •111 • rnc s ',j:\ ··x i~i I·•. as fi,cit d · qu:< lro mil cou tos, qu,rndo exi~tis;o, :i 
l'aziies o fondam<'nto< dtl nünh:i.s Cllnvic~õ··s :1 banc:i-t'Ol:\ nos lntrss():\ porl:l . 
l'C-;pci tc> 1l:t o~c'llcnch e prim:1zi:1 <lo Sj"$l.C!llll Os exageros dos 110bres d<iptlt:do~ 1·h<lf::\!ll a 
\Vhitw~·rth p;ira n' e!foiLos rio mnxi mo f'O<le1· ponlo <le :ii1i1•111nNm c111c p;1gamo ; 56 mil contos 
milit:i.r ,J · :<rmn, riJ!,!·o :< V. S, :t p11blir:idc1dc de ,imos an1\11nlmcnt·' · 
dc•t:i.s lí11b.:1s. ,. '°' ''º ~ i~t.o exnclo; l'ag·amo~ :J() mil ·~o nlos , 

Pelo •1 11 c hei di t•J n twr <lSla> pulJli•):i~õe~. ponc•) 111:i i:; ott .rncno• , n'1o lcv;rndo Ct11 ~.o n ta 
feitas por p~ssoa• mni ~ompdenlos . Yê-se p0is :"IS diffc i·cn~:is de c:-.mbio ; pois que '' ·~h·irla 
•1ne o go,·-0rno tem p rocnmdo :1rm:w o cxcr<:i t~ p11hli~:1 p~ssiv:1 cloY:>.-se n pouco mtn s .<lc 
e n m:irinli:1. e te1u ta utu um. corno ••utra nn K!J0,!)()11 mil CO!ll'ls, e n~m lo,l:\ clla vence Jlt
ponto em que o Brz.zil os püdc l!)r cm lompo de r os. como o rapei moeda. 
paz. Si o Ur.i>:i lin~ssc n lJn nca- rot.."\ à po\·to, Sr. 

Si a nohre opposiç:h. po: üm, quer •na.is :w- pt•l'.'Si.dente , p'>r cssn. dirid:t e es•o ene:.r;.ro, en-
1il:tmcnto e vasos de guer1·a, p:tra lermos e m tful que sorte :tguartbriam"' Auslria, Hollanda. e 
~on~lr.~ t.o :1.mea~a a l~ep 1t1.1 lica A1·gentiua. e a Inglalerr:d 
p rovocar mos dcstºarte Ullla ~uerra., t-.1h·cz, como A Au,;lria com uma divi~a de mais <le 3 . iG4 
a que t i1·01nos coni o Parag-uay, na qual o paiz milhiíes d ·, :ttMins, ;~cn.l>a de :o.pre>cnt:u· em seu 
despende11 p:i.ra mais de 5!)0.000:0llO~, licls ta oi•çamenlo de i881 um rlefi cit super i()r ~ ~3 mi
vots.r os fondos necC$$otrÍos. lhõns de Ao7ins ; 11 Holl::i,uda com uru:1 1hndo. de 

No entrnt:i.nto é rle not:u· que, ao p:iss~ <1ue mais 1le 942 milhVcs de florins acaba tr1mbcm de 
algu_ns •los nob:cs deputados fazem sentir que apresentar 0ni $OU or~:1mc1n to um dep cit ue perto 
desejam 1J1:1ior exerci to, 1naior :i.rmada e muito 110 20 Jo.Ülhões de florins , vendo-se forç.nda para 
mais :1~ma11rn11to, gritam com outros qu<l o or- cobril-o a autorizar a cmi,s.'io de igu:.l quantia. 
çament.o da g-ucrra fôr-.i mal feit.o. - por nüo at- e1n liil!tetes 1lo tl1.t!.<ow·o: e a l nglat ··ri•a. apesar 
tender-se no grande deficit do ori;:1menlo geral. dos seus i nuumoros r ccm.,;os, de hn mui to luta 
e bradam.: Sr5. ministro~, é pre<:iso r igorosa! com uma di1·ida cuormissima, superior a i38 
econorui:i. dos dinheiros publicas; a hancarot.-i. milhõc~ de l ihr:•s estcl"lin:i.s ! · 
lJate-nos á po1·tll. ; i:igilate ! Senhores, 111uit•1 confio nos recursos naturacs 

Não sei, poi~, e m definitiva, o qne querem os 
1 

e u~s iudusLrins deste paiz . 
nobr es deputados. 1 Tenho ai1vh entre mãos um t recho de um 

O nobre deputado, o St. Anrl1·ade Figueira: ~rtigo assig nudo, ins~rto cm um dos o~giios da 
affirmou que no orç:unento geral tcriam)s um 1 imprells~, m:tis ncredi tados d··st:i. corte , d'onde 
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se vê evidoutementc que a exporl-ição de i8i6 
:1 18~0 t~m augme ntado progre~sivamcn te ::ia• 
pronncus do P 3.r.í., Pet·nrunl>UC(), llfaranhão, 
Cea.rà, S. Pl!.ulo e Rio Grande do Sul, \'a.cil
l:i.ndo o augmonto de 300 a 1.000 001\tos. como 
l>OL" exe1nplo, no Piwó., que <le 1875 a. i876 a. 
renda de expor Lação, sendo de i.000 contos, nos 
exercicios d<) 1879 a 1880 elevou-se o. mais de 
2.000 contos. 

lior nlll:t IJo:i. fis calisnç11o dos impostos, que S<ll
vou-sl! a França no · roinado de Henrique lV. 

Nll. minh:i. pro,·incia, senhores, o rendimento 
geral da atfanclcg«, <Jne em 1876 era de 
360:000S. de 1379 a 1880 el eYou-sc t• m!tis de 
i.OOO:oôó . .:;ooo ! 

Sr . presidente, fü1uoi a.tonitu r1ua1vlo, par!l 
pro1•ar os disperdic1os dn situaç11a libe:·:i.l. a 
nou1•e opposiç11o olferoceu •i noss~ considerac:iío 
tnbellas, em c1ue se vfa clne anli~amcnLc, 
·~uando o pai~ tinha um pt:qltcno renclimcnto, 
a sua despezn t n.mbmn m·.• pequena; •1uaudo, 
por e:<:omplo, ren<lia 50.030:0:)(~, a sua despeza 
er;_~ inferior â essa cifra, e 11u:1ncb co~1eçou a 
render 120. 000:000~. :\ dcspez:i. t nubem logo 
clu~gou i ruesm:i. qtt:lll tfo., e a té excedeu ; e 
então se no~ disse que nãQ tciuo; sido ccono• 
micos e nem previ<fonte~., c perp;untav:i.-se-nos· 
onde iri:uno>: jl:tl'>\r com e;;te syslema. 

Não se lcmbrttram, porem, os nobres depu
taclos q uo grande 11:1.1·te cle~s:i dcspezo. (lrovinho., 
além de out1·os encargos , dos jam; eh divida 
publico.. e qno e.-t:i :i.ugmcntoa excessivamente 
depois d:i. guel'rn do Paraguay. em '!Ue fomos 
ob1•igados a despender pam 1110.is do 500.000 mil 
contos. 

Alôul cfüso, augmentl\ndo os sen-ic;os corn •l 
desenvolvimento dtt ci\·ifü:i.~.;io d·J p:i.iz, ne
ce;;s:wiamenle as despc;1:1.> teriam de :mg·mentt\!' . 

O q nc cr" n p:tsta da ::i.grir.ultnrn hn po11cos 
nnnos '? Em qnMi u:ub, podll-SO nssim dize~: 
~ua.ndo se r111c t•ü1 lrnbi litar on fominr nm esta
dist:i.. 1hva-sc- lhc p:ira timcinio a pnstti do fo
mento ou da "grict1l t•11':l . l"OJUO ~nlão •e dava a 
1l:L miu•inhn : m:is dcplli::< do estalJ1~lceimcnto dllS 
vias ferrcas e dcp·1i~ •lo •lcs~n"olvimcn r o dris 
industria.~ e ,·01m11erdo, tornou-se n 11:tSl:t da 
a;rricultnr:t 1m1::i. rins m:ti.~ diílkcis e tl':ch!tlhe>sns. 
se ni'io o. m:i.is i m}'ortantc. 

Por1nnto, .; eddentc cp1e, à mcfüla. r1uo a 
n:iç.ão y:ü progredimlo, os serviços vão · au
gmcnte1ndo, e conseguintemente n<lcspern pa-
blica. . . 

Não se infiro. dar1ui c1u e entendo <111e uão 
devemos füzel' economias, e , que, confütdo~ só
mente il:i. produc<;iio p:•ogrossiva 1lo pniz, :~ura
mos nu1os J.nrgns e façamos de.>pezas P.xcass1\'~s; 
não, entendo que o governo dc,·c fazer :>e\'.eras 
economfas. m:1s sem :\l1·opcll:w os serrn:os, 
sem est:i.nc.-ir as fontes r11•incipa~s da r iq tteza. 
puulica. 

Solire a Fro.nça pcsa,-a então uma enormis
si m:-o. !fü·icl:t, e o gp.n•le nti11is t1•0 SnllY assim p:o
ceden<lo, ni\o só pó<lc amortir.<1r P"l'tc <h divi(!a. 
pnhlica. como g 11anl«t' de reserrn ll!l. Bastil ha 
qllarcnt:1 e tantos milhões do rr., ncos. para 
oe~o;-ror n. flltu1·as desr1cr. (1S em circmusm.n
ci:11; e:<ccpcionaes . 

;;:i os nobres deptit.ulos dr.o. ON:Osição querem 
que o governo 1111\\'qUo t 1as~o. c1 nc nií<> v-:. 
:i.diante, não procu1•e t1.ngmcnlnr ns fonle~ ela 
riquez~ puhlic:i., não fazem m:.is <lri quc ·l~
s~j~r o statu qM : e neste t'Oso cstfio pt'e
st:\ll.do a1u gro11<lc dos8•)l'\'iço ao srm pnb. · 

);i<o ,-cjo meio pa,·:t q<te !1 p:i,fa Jl"fr" º ,,,;-;:i. 
eno.-mis.~inrn. divith sem que si pro1110\'a· o cn
g'i':ut•lccimcnto de to:bs :is fontos <ln ~":-. t' i
(ruo3za . 
· O g1J1"~rno tem pro;m·:ulo por letbs ~s fo~:ot:i.s 
atl:'t?lia.r rlirccta ~ i nrlircc.tamentc >is indus1rias, 
nrn.xime á lo.vonra. faci1ita 111lo co11 ~ideravet~ 
rn~n t~ os lllcios de tl'.>.n5porte com o dcscinot
Yimonto 1las \'Í..'1.s ferl'cas e :i. h:i.í::rn de suo.s 
tarifa~ : garo.ntindo juros ao~ engenhos 1: ()•1-

tr!!.es. 

E não scr:i isto i:oncor:·ot· p:i.i·a o i ne~en:eat.; 
df'. ~ fonle.~ <la rir1ucu. publica ? 

Qu:i1 cm o rcn Jim'lnto cb alf:tnrlcg- · d~~ta 
cõ~te antes <h• <·onslrucção <1:1 estracla c!e ferro 
àe P edro 11 ? Os 11oh1·cs dcpl1~'\dos o ~o.iicm. 
Hoj e css11 estr:ul:L p1·od1.11. a1111uol1nc11te •le oi ~o :1 
doze rnil contôS de ren.la. A estrada de Batu:itó 
esl:':. llando 00 conto~ do reud:t pot m cz. 

Q11c :n:tis querem os nob1·es dcpn t:dos •1ue" 
~o\·c :·no faça nest:1 sitiuçao crifr·:1, •1t1rJ ·:ca 
sic!e mm proxima i IJallc~-rola. 

Pch mi11ha p;irlc confesso •1no ioão os ·'O••l
preheml~. 

A'> nobre 1leput.1do p e lo Rio G~;\n<lc do Sul, o 
Sr. Com:trg o, respondo r1•10 s•·r in co11,·cn i~11t<1 
qnc o go,·ei·no '[lrocu :- :i.~se . scri:>111onto :i.ttc :ttlc~ 
,\ si tu:r.:;i<o cl ·• sn:i '[ll'O\'mct:t, mclhora~1<lo o c~
tado ela har1·:1., ou m:i.nd:mdo tonstnur o por to 
artifidnl no Sacco tlo ,\lfamn e o c.'l.nr.I rle com-
111unir:ir1io co111 o :tncoradou;·o do pon t:t! 1lu 
barr:t, sc; u ndo o projecw que nos foi nc1ui ·!i~
tribuido; roa.s poder:\ o sonrno no C' tndo :ictual 
das fin:tn~s do paiz despcnd~r 14 mil r.ontos 
com C$s:i.s obt•:i.s ? 

O $n. CAlUR.G-0 :-Não gasta. um 1•cal : ~ por 
1u i io de um imposto que o commol'cio :ic~eita . 

O Sn.. E sPrxJXlr .. 1 :- Si não i:a•t..'\ mu rea l , 
apresente o nol>rc dcr.ut.'ld.o o pl'ojct>to, e croia 
que o governo n:.o deixara ele pr:)move~ cse•J 
melh1Jr:un<mto. 

Quaes os meios q t1e os nourns depuLadns 11ro
p0Ctl\ pam snh·ar o p:iiz da cr ise om que 1,1os 
:i.chmos? Nã~ descortino, s~nilo a e1:ono1ma. 
E seri elb por si sú sutficicnt0 '!Não, por cer to, 
Alóm dôll3 tomos :>inda os impostos, os em
prestimos vant:i.josos, a protocção .:is ind~s
~rW.s eorn o füu de descnvol\'cr :is fontes prrn
cipaes da 1·iq111,z;1 publícu. 

Cumpre todavia dizer que 1_[1mh1ner destes 
melhoramentos coosunim\ muito tempo ; e s1 
ha. l'cce io de guerra im1nil1onte, " <lifficulJn<le 
que o nobre dcpu\:l<lo ofl'erece ao tr.i.ns1~rte do 
t1•op:i para o Rio Gtan•le do Sul, con\inu~r:\. :t 
cxí•tir. 

Lemhro-me, St'. presidente, que o :llari;uez 
do Hel'Val, de saudosi~sima memorin. ante~ •lo 
expir<Lr rtlcommen1l:i.ra ao 11obrc i:i·csid~n_tc ,\_,, 
conselho de então, o Sr . conselheiro Sin11nb!l, 
<J.Ue niir, ~e esquecc~s~ dM vias fcrrca~ ~aqt1~ll;1 

Foi com esto ultimo meín , a.m:iliado por 
uma oconomi:I se\'era dos clinhciros publicos e 
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m·ovi12cia e taolbe111 da est!"'dd:J. estraccgica do côrtQ para a ilha do Gorernadoi: ; podemos au
S .. Paulo' 1 1\fa to (11'0sso . Const.:1.-mc que h:i. gment.\r a companhia de artifices do Parâ, au
ur.:;1 propost:i. offcrecid11 :i.o g.iverno pnra csln es- grnent:i.r os salarios dos. o;,erarios do seu ar
•nda. seual, dar-lhe uma serram> a va;:or, fa.zer s.uas 

Si pNSe~teRlen~e s;J declarasse umr. g:nerra diversas ol>l\\S 1''.)c!amaàa.s, eomo diques; au
:.s rcipubllcas orienlaos. as nossas forças se- .g-ment:tl' ainda os salarios dos 011erarios e o 
riam transportadas, ~omo foram outr'ora para numero destes .Jo at·senal da Bahfo., cotUo 
o P~raguc\y. tam1Je1u propõe aqudle distil1cto official; po-

E, pois, oppOl"tunamente, o go ••erno :itton- demos emfim oeste orç~imento fa~er esses au
d~r:\ a todo5 esses melhor.imcatos : porque clles gmentos de de~pez:i.'/ Ct·oio qllo )llio, t:into mais 
inccres~s.m à segurança, lwnra e intogddM.e quanto ~sas de$pe,z;1s peLi maior parte silo 
<lo lmperio. fi:tns, e por i&so terão de figurar em todos os 

O noure deput1do, q_tte me procedeu nasta orçaroentos. 
discussão,começou seu discurso, tecendo ct1co- Ainda por ultimo, pediu .:i nobre deputado o 
mios aos nobres minislt'f>S. e:tcet>Ç:ío feit.\ do melhoran..onto do porto de Belém ! 
nobre nlinistro da justiça. o qn,11 não lhe ngra- Onde ir:i. o go~·erno, repito. buscar dinheiro 
dou pefas _no1;11eaçües da ~uarda 11.:1cio11al p:1.m par'\ sa.tisfo.zer a lxxhs as e:s:igcncUl,s foito.s pelo~ 
a sua. provincia. nobro~ (\epuL:i.dos, sobre nogoc'ios rela.Li>o:s :i 

O que llle cumpre responder-lhe soke asL'\ past:i. da ruarinha ? Só autoris.'lndo-o n con
p:t:te do seu disc1m:o r Apoio o go\·erno e re- trahir novos e_mpreslimos, augment:•ndo- so 
coc.heço elll todos os noures minist1"0S as r1uali- desfai·Le :\ dh·ida pulilica, e por conseguinte o 
d:J.des oue o nobre deputado reconhece : niio onus do Estado. 
fai10 excepção do nObl'~ iuinistro d:t justiça. l\ã'.o CjUCro, Sr. presidente, por mais tempo 
porque penso dl,•ersamentc. c:1nçal· a. pacicnci:. de\'. E:s: . e dos nobres <lo-

Tra::.i.ndo dos <\l'Scn.aes, o nobre depntndo put.:i.dos, r!t\C tem feito a distincta honra de ou
nutrit: dt1vid::is sobr., a conser \'l>.Ção cl;is aroe- vir-:ne elll hera tão adiantada; e por isso ler
n.\M d3. Bahia e Perna.mlm1:0, e pargunton si mino declarando q tte :i.peio o governo ; porque 
o nobre ininistro pretcndla conscrval-os, e fazer entendo, r1ue no estado ac tnal, niiv pódc ser 
m~lhor:imentos no arsenal do P:irà. outras. marcha qae elle del'c ter . 
T~nho a obscrrar: desde que o nobre ministro Depois de votados os o~çamen tos, se<11 duvid.i. 

pediu Yerba para esses arse1l!\cs, é claro, é 11lgun1a cs noures miniat:·o~ hão de aprcisentar 
evidente que desaja conserml-os. a,5 snas propostas de reform~B; e nem podem 

Tem se âito que nas coucliçiíes do nosso paiz deix;w de fazei-o. porq11e r~foruiO.s estito pro· 
cinco a-r~enaes são pol' demais. nieltidas na fülln do throníl. 

Si pucles~emos supprimir dous ar$~uaes. bom Po:lemoa disc1Hir e mandar pv.r:t o senado os 
sol'i:1; mas julgo impossh·el. Não soi r1u:.tl o orçamenlol! qlte nos resttlm até meiadode Julho; 
mini~tro q 11e toius.sse tllo ingrat:i. t.'\refo. Por teremos A;:-osto e Setembro, tempo em quo se 
um larlo enco11tr:i.ri:i. n. opposição dos deputados ir;lo discutinào essM reformas. e c1u:indo oão 
d:i.s duas pr•'\'i11cias ; por outro lado um p~iz pos~,,n Jl-~SS:u-, em outras sessiíes serão trans
que tem i.2(,() leguas de co~ta ; polo que niio forma.ins c111 le[. 
pódG deixar de carecer :. conser\•ação. pelo Entre essas reformas ha. uxn:i. que só por 
menos. de r1n:llro dos actune.s arsenaos, conser- si bast:o.ria para. eu apoiar com tola. a sin
V3.!l<l<l-!;e um ;trsen;d no Pt1.r:i, outro em P.ir- cerhlade e energia, o actnal governo; e vem a 
11:,u:buco ou na B.1hia. úUtN llJ Rio ele J.:rneiro ~er, 1t .-cfo1'.ua <la inst!'ucçiW publica; posto que 
o outl'O era )falo GtosSo, hn\·ondo S()rnprc umn um dos uobres deputa.dos polo Rio Gron<la de 
e:;ia~o in termediaria entro a corto e o Pal'â. Sul, o illustl'!ldo Sr. C:mu:u-go, tenlu atfüm:i.do 

O nobre deputado pediu o aug-rncnlO ela que a reforma d:i. ínstrucç.ão publica não pôde 
cor.!panhia de artificcs do soa provincia : fo.zor pa1·to de prol!'rauun:i. de gabinct~ algu~, 
augwento de salarios para os opero.rios do por entender que e um:i i·cforma ~oc1al e uao 
ro~pectivo ar~enal: uma serraria n ynpor, politica . 
un:~. carreir:i. de constI'accão n:wal : a. con- Entendo, senhores, <iue :1 reforma da instruc
atrucção de diversas obras qt<e julg;i. 'necessa- ção publica é niio sú s<Jcfa.l, como politica; e, 
riu~ ao referido arsen:>l: (l para justific:i.r o seu portnnt~, p ôde fazer parte do prograimu:i. de UOl 
ped!do dGclarou q ue o estado financ ·iro tlo gabinete. como fez parte do programmo. do 
p:i.iz não 6 tifo ate;·~ador, como se cliz : \•a- ; :i.ctual gnb[net.c da. llelg ica e dos tres gabine tes 
lb.a-:i.os isto. Fcrrv, GambeLta e Freicynct, da, França. E' 

E' d•i cr~r ((tP o nobre min istro da m:winha sem "duvida a maiieira de cnca.rnr a reforma 
pre>te :, attençao de,·id:t :t a.!gumas dali recl.:i.ma- que cons~i.tue a especüiUdade para que possa 
ç'5es feita.s pelo nobre deputado; ,·isto como al- fig urar cm uru programm'\ de governo. 
gumas dellas encontrei em um dos artigos de Eutendo que a reforma da instr llci:.ão pu
u m folheto, riublieado i?elo illustr.•do ca.pil:io de blic« é uma reforra<> socül,pol' quo tel\de a con
m:i.r e guerra, nobre irm:Lo do illustre uiinis- correr pnr, quo todos 0 3 cidadãos posst1m pel<> 
tro. e, reflectindo sobre as medidas por elle seu \'alor inwllectual aproxima~-se i\a igual
aconselbadas para melhoramento de cad:t um dade das fortunas pelo effeit·J do trabalho : e e 
desses arscnaes, notei que t-O<Las elltls ert<m ra- politic:t; porque tende a a.pro:.:imll.l-Os da liber
soa,·~is ; mas a maioT' · p;i.rto eli:ige augrncuto de 1 d:i.de e d.< igualdade per.mte o suffugio; tanto 
de•pezas. mi1is social e política. é clla, quanto tonde a. 

Pergunto t\Q nobre rlcput::i.do : podemos no apro>eihr lod;J.s essas forças int.ellectu:i.es que 
pros:imo e:sercicio remoYcr o anon:il rlc~tn :ictual mente jazem por ahi inactiva.s e incon-
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scientes de si. mosmas, as (iuaes, sendo a.pro
\•eiladas, terão de augmc11t·1r incontestavol
me_n~. o de JilJineira prodig iosa, a riqueza e a 
fehctdade ds. na.çii.o : a prov:>, terool-a., entre 
-outros cnltos po.izes, nos Eatados T:nidos do 
Norte. 

Poda.nto, Sr. preside1\te. r eplto, apoio o 
governo com toda sinc erid:-1de e energia, :tinda. 
c1 ua.ndo elle só tivesse por prosi·o.mma a re
for= da instrucção publica. 

Voz)!;S:- .MuiLo bem ; muito bem. 
(O or<ulor é com1lrim.en tado pelo S r. 11ti~ 

nistro da i;ia}·inlia eal_quns Srs . dep u te«loli.) 

Vão li. imprii nir as seguintes 

RedacçíJes 

N. 91 B - í882 

2" SES$.\O 

ProjJcto 

Redacçüo do projec to u. 91 A, de i882 

~maml :'l s teiL;;L~ o 2pproT"a11li pula eau1;ara Jo~ doputndo:i. 
;i flt'Oposta. dO õ->"Crno c1n:e fi ~a :l \lei' (teE."\ do mini~lc r ;O 

<b s ncrra pu~ o oxcreicio 1lc ISS~ - 188.1 

Acrescen te-se no logar competente: 

A asseml>léa g eral decreta : 

Art. O ministt-o e secretario de est:iclo dos 
negocios dti g uerra é autorizado a despender 
cotn os serviços desig nad06 n1ls sag11intes ru
br ic.u , a q uantüi de . . •. . .•. . 
f .a. Socrekiria de est.'1do, etc.; 

r eduzindo-se 1:400$ de 
um log-:tr de correio 
addido que entrou p:ira 
o qu:1d1·0 como contin1<0 
e supprimindo-se 900.$ 
correspondontes ao or
dtlna.do do u1n prati-
canto addido. c1ue foi 
nome:ido onianucnse •.. 

2.a ConsolhG supremo rnili-
lar. etc . .. ......... .. 

:3." Pagadorin. elas tro!'las dii 
curte . ... . .. . ... . .. .. 

4 ... Archivo milit:tr, etc ••.. . 
5 .~ lnstrucçi\o militar ; radu

zindo-se a etap;i. ·dos 
:i.lumnos a iOO reis di:1-
rios ..•.. ·. · · · · · · · · · · 

6."' li1teudeucia, arsenaes de 
guer~a. e tc., supprimi-
dos 20 escreventes de 
2• cl:l!lsri do escriptoric 
dos ajud~ntes dos aree-
nnes da Bahia, Per-
naml>•lcO, i'rfato Grosso 
e Pari ; reduzindo-se 
;\ 590 r s . a diaril\ doo 
aprendizes artífices dos 
arsenncs, e aug men-
t.'\udo-ee a quantia. de 
2:400$ p:irA serem 
equiparadOI.! aos \"enci-

207 :850$000 

4.~: iô0$000 

40:Gi5$000 
25;988$000 

menws do profcs:;or do 
ensino priu1ario do ar
seual de guerra da 
côrte o;;. O()S prof~res 
do mesmo ensino dos 
ou~ros ar.;en:tes .•.... 

7. ª Corpo de "i.ude e ho~1~i
ta.es ; augmentando-'e 
48:000$ p~ra dcspeza 
com medicamentos do>. 
hospi ta.es o enferma
rias militares . . •. . ... 

8.• Estado-maior general. .. 
9.• Col'pos especiaes ; elimi

nando-se a g rat ificaçf.o 
de 20 cliefe~ de cor;1-
missão de engenheiros. 
orçada em 7:200$, e re
duzindo-.>e nos col'pos 
de engenheiros, de es
tado-maior de i~ e 2• 
classe e do artilhari:; 
uma commissão l\Ctiv" 
de' coronel do corpo de 
estado-maior de 2a elns
se, seis commissües de 
i" classe para uni co
ron .. l , um tcnent~o
ronel e quatro capitães 
do corpo de i~ classe e 
cinco ditas para um co· 
rnnel. uru tonente-~o
ronel ·o Lres majores d-0 
corpo de es ta.do-ma ior 
<le arlilh:i.ria , na im.
portancía de H:6~, 
a ttendendo-se ã-, com
missões em ciue ~lles 
se acha lll porcebendo 
gratific(l.ções cspcci:i.es. 
ou. empregados em ou· 
tros min istcrios ....•. 

10. Cor pos arregimentados : 
reduzindo-se 39:000$ 
no credito orçado p:ira 
desper.a de g-ratificação 
p:u·a cri:i.dos aos offi
ciaas dos corpos de arti
lhal'ia, c:wallnria e in
fantaria. matriciJ.bdo.~ 
nas duas escolas mili
tares, e reduzid!I. tio 
4:800$ a. verba desti
nada a. pagamento de 
gratifica~il.o de com
mandos de destne&mei1-
tos de m:iis de 40 
praças . . . . ... .. ..... -

ii. Pr~.as de pt"et; ~11g
ment.a.ndo-se 9'.3:~ 
para occorrer 11-0 -pap 
mento dos prem1os e 
gratilb tçõei do~ YO
luull\rios e eng:i.j:i.dor. 
do e:tercit-0 .. ....... . 

i2. Etap:>.;; roduzindo-se 30 
réis durios m etapa 
para cada pr&\.a de 
pret. orçand~e a 

335 

1. 304: 832.'S"2í6 

855:499$040 
243:780$000 

861:645$000 

2.205:684$000 

1.25i :046$'650 
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13. 

14. 
15. 

i0. 
17. 
iS. 

rn. 
2G. 
2L 

2'!. 

23. 

24. 

l~1cs;aa e:m 380 em i:cz 
L1o 561) réi.;; ........ ~ •• 

F~'..:'d:"t.JllGlllO 1 Cífllip::1-
melltO, ct~:.; elimin~1n
.!o-.,e r. •1'iantia de 
8:000;3, riue de mais so 
pede P"r:i ici.·d:n:.ento 
de 40U prs.~lS i.nYali
o1as, em yez de 200, 
t··~<lu.za-sc :.1 \~orb~ ú 
qU:l!lÜ:_t •lc . .••••• ~ .• ~ 

AÚni!.múnlo ••.•.••.•••. 
De>p<)z:i.s de •!O 1·pos o 

lJlHlTlei:;,., .......... . 
Comnanhias militwes .. . 
Cemrnissõss militares .. . 
Cl:i>ses inactir:i.s; i-cdu· 

úndo-se o soldo de nm 
matech:ü d~ e ~erci to 
\j:OG0$ e de um l>t·iga
d~iro 2:8'30:!-:, ambos 
!':1.liecidos. a· et:i.pa de 
10 offi,~iacs •jlH? servi
:-.>m duratlLe a luta tb 
i llliepeudencia ·~onsicle· 
:ados em conimissões 
:;iilit:\res sem <lircito !L 
:1,~cnmufaç~o 3:~50$, a 
•J:,\pa pa:':>. 20rJ praças 
.le pret <lD nsylo rla in- · 
·;:i.Jidos. d:t pattü, á 
l'ista do pessf)al exis
~e n le, ..J.0:1>80$, e ,i diffe
~·.; ,1~a. fciL:t 11'1. etapa 
. :r..s ::'.<)0 li;·,içais restan
~es <.1ue é ftxa<l;i. em 
530 n. l'Or ,\i[l. e niío 
~:11 i">ôO, 2:190;? ...... . 

"\j u<l;1$ ele C1'sto •••••••• 
l~abrie3s ............ _ .. 
PM~idios e colonias mi-

!i tares .... - .... - ..... 
Obr~s milit::.~e"; incluiu

' ~e-~~ ~ n~ tr~da de ro-
1fag-em d;i ·~ ·>lo 11 i :i do 
.·\lto rn1gq::,y e con
·trUC\-tiO ib 1hh:i. Lolc
o;;·:tp~i~:t pMa :t mesm:i. 
•."cJionu ; :-epa.ros cio 
•111>wtel milít:ir da ci
darle tle c~.xias, na pro
d~l dà '-lo ).fo :•a n hão, e 
a~~enal 1lü guel.'r:i. da 
do Pari; red~zindo-se 
:la qlioto.. <le,tin.ad:t ás 
o~?:IS rh c0rte SO:OOOS 
e na rb p:'oünda (le 
S. Pedro do Rio Grande 
êo Sd 5f\J)00,.: .....•. 

Div~r>as despezás e e\·en
tuaee; r:.ugn1en ta.ntlo-se 
180:000:~. pMn trans
pm·te <lc t:'opas e oome
·:loi·i as de embar,iu<l ••. 

Bioliothec~ rlo e~ercito; 
·~om <J seguinte pes
soal: = 1Jibliotheca
?oo,t0:Hlo o~ ~·r.ncimen
tos da comr11!~são rle 

2.Gii :575>;000 

i ,:)í7:6ú0i°'•i0ü 
50:1)00~1)00 

440:01.10!' (;0 
1nG:3Gí'1::;.:.oo 
íiJ: 2GLi~i]00 

B:l\l: Hl-b428 
30:000,§000 
67:iSO,;,')()O 

rnsi<lend:i. , um aju
dt\Ute. os d« da cstado
maior da 2' chsse, um 
porteiro com a gl'ati
fica<:ão de i20~, um 
g-nar<la coUl a dín.ria de 
2.'-:-GOO:), ttm scr,•ou.to 
CÕ111 a diaria de 18,')()I} 
-4.50:.;; co:n o m:..te
ri:1l par:\ p:tpel.pcnnas, 
lar-is, ti nla e ac<111hi
ç:10 de livros, assig-na-
1.ttrt\~ ile ,í ornaos ~ ou-
tm< l1l'tigos 1: 1~$-.. 2: 8908000 

Sala di1s •·onimissõ~s eru G de Junho ele iSSi. 
-.t/("n-;o Celso J1mio1·.-Gcnci·oso J[,,i·qnes. 

N. 88A18$2 

P,·ojecto 

R.:i<la~ç:fo pt1.•'"· a 3" di.~cuss."ío das emendàs feitns 
() :i.pp:·ovadas pela camara dos deputados á 
proposta do g·ove1·no, que fixa n despez;i tio 
ministcrio de estrangeüos para o exercido de 
1882-i38:3 . 

Acrescente-se no Jogai· competente: 

A usscmbltb geral decrct~ : 

Art. O mini~lro e secret~u·io de estado 
dos negocios estrangeiros 6 autorizado a des
pender com os ser,-iços dc~ignaclos UM seguin
tes rub!·ica~ a r1u:tnLia de 800:7i~666 . 

1. o Sccrct:-1.ri"" elo Estado-
mocda do puiz ; resta
\iclccitlo. a Ycrba do 01·
çamen to ,·[gente, tle
duzindo-se ~ quttntia 
de 5008 d;• consign~
~ilo p:•ra compra de 
liYros para a secreta-
ria.... . . . . . . . . . . . . . . 148: 11s.-;;;ooo 

2. o L.eg:tçõos e consulados
ªº cambio de 27 d8. ~t. 
por 1$; augment:rndo
sa de 12:000$ a vci•ba 
para e reação do ser
Yiço consul.ir na. Chi-

3.o 
lll •••.••••••• ~ • ~ •••• 

Emprega.dos em disponi
hilidude - moeda. dv 
p:i.iz; deduzida r; qu:J.n
ti~ de i:OCO$ p:i.ra. 11m 
ministro plonipotun
ciarlo em disponibili-
d<ide ••....•...••.•.. 

5"!.1: 8i5$'00ü 

üOO: CKlOf;;OOO 4. o .\jndas de custo - :io 
cambio de 27 ds. por 
1$ ; res t:ibelccid:J. a 
quanti!l. consignada. no 
orçaruonto vígcn~e ••• 

9:ôl313$fi66 

540:000SOOO 5. 0 

Ô.º 

E:s:traordinarias no ex
terior-idem; dGcluzin
~o-so • o au gmcn lo de 
;J;()OO~ .............. . 

Ditas no interior-moedo. 
<lo p~. iz ; deduzíndo-~e 

35:000$000 

35:000$-000 
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o augmento de .•..• 
5:000$ ...........• .. • 

7 .• Supprima-se. 
· 8. 0 Passa a ser 7.• (Como na 

prop011ta..) 

A's ii horas e 50 minutos, a chando-se pre-
10:00():;,"000 &entes 62 Srs. de1,utados, o Sr. presidente abre 

11. sessão. 

Sala. das commissões em G de J nnho de 1882. 
-F. Sodrli.-R. Pefu:oto.-iourenço de Ai
bugue:r-9ue.-Rodriyues Junior .-Antonio de 
Siquafra. 

O Sa. PREStOJ::."TE dá p:ira ordem tlo dia. 7 
de Junho o seguinte: 

1~ parte 

Continu:iç.lío da 3~ discuss:l.o do projecto, pro
rog"nd1 o orçamento. 
c~nti11uaçilo d:i. discuss[o unica do projecto, 

~ue concede pensão ao padr e .Joaquim da Silva 
Cez.ar. 

2> J!O:i"t•:, as 3 hoi"O:$ ou a1ttes _ 

Continuação d:i. 2• discussão do orç.amcnto da 
rua.rinhn.. .. 
2~ rliscusslio do pl'Oj ecto n. 112 A, vindo do 

aen11do, sobre tl"ll.nsf"erc ncias de frBgueúas n:i.e 
provincitlS do !:tio de Janeiro e Min:\s Geraes. 

LeY:-.nta.-ae a sGSsão á.s 5 hor;.s da t.'lrde. 

• \ÇT,I.. DA 14• S<:SSÃO E;f 7 DE Jt:l'BC 
D}) i882. 

l'lll!$ !D:Bl>CIA DO $11.. Ll!'J.:1. DU.:1.1.\TE 
( 1° l;ice pmsidente ) 

Sl1:.-EL\H. i;).-t.nnmr.:-1Ti:.:.-RequarinJOr.\.()S dQS sr~. Pt· 
rdLi. Jusé l l:.rbuno o P()mpeu. - Oaoi:f co nu.-f.'toro
!)'ttth·a Jo Orf:i.me:iulo. Dh:cur.dOll llos Sr~ . ,\1:dr:ido 

ri;,;ucir:' ll~rLinho C:lrn~os •. 11rc:shle11lc llO co.oseU10} 
ilil.J;ti:, l;u!leiO 1'lartins, o Duquo-Estr1da Tcixoin.
Orll~m Ju Ji~ l'ª~"' 9 ílo Junho eorr"uie .. 

A 's 11 horas, feita a chnm:ida. Mh"-m-se 
prusentcs os Srs. Lima Duarte, Lcopoldo Cu
uha, Basson, Ah·es de Araujo, Ratisbona, 
Vieir:\ de Andl'ade, Es;iindola, P:ado Pimen tel, 
.T. Pen ido. C.\l'Yo.lho R.e7.ende, lgnacio Mar
tins, Theo bilo, ~:a.noel Carlos, Jo9ê l\fa-
1•ianno, Ro<lri[ues Peb:oto,Bezerra de Menezes, 
Escr:tgnolle Ta unay, . Mac-Do,vell, Bsrão do 
Gu:i.by, Ribas, Lacerda. '\Verneck , Camargo, 
Peretti, Candido "de Ofo·eirll, Loursnço de Al
buquerque, Geminfano, Juvencio Alvee, Al
meida Nog ueira, Pds o Pnriso, Andrade Fi
g-ueirii., Manoel Portella, Cruz Gouvêa. Antonio 
Pinto, Antonio de Siquei:-:1., Joaquim T:is~rGs, 
Rcdolpho Dant.'1.s, Sin>"al, Saluatiano, Mon· 
tandon, José P om1m1, Alrueid:i. Pereira, Abe
lardo de Brito, Silv:t Ma.i:i., Henrique Marques, 
João Caetall.O, Ulhóa Cintra e Alfredo ChM·es. 

Comparecelll depois da chamada, os Sr!. 
Pereira Cabral, Almeidn. Oliveira, 13onçalves de 
Car~alho, Alcofol·ado, Olympio Valladào, Barào 
da Est11ncia, Soares, Bar.ilo de Caninde, Souza 
Queiroz Filho, Adriano Pimentel, Pompeu, 
Gomes de Castro, Rodrigues Lima, Bârão da 
Villa da Barra e Aífonso Ponna. 

v. I.-43 . 

Com ar·:cem, depois d~ aberta a s 1ssão e 
a.in<la d nt1'0 à ' hor11. r ··g-im .. ntal, os Srs . Cas
Hlo _Branco, S ra:1hico, P<!rr ira Viann:i. Ta r
qum10 d·~ Souia: Cruz, Soi:za L ·ão, M •ton, 
Badío da ~·io :>oldtn:i., Co.>ta P llito, R ~so Bo.L·ros, 
Passos Mu·anda, SilYr. Ma fra. Vaz de 1\IeUo, 
G•m··r<Jso Yla rqu. •s. Amaro Bc1. ·rra, ~fal'tim 
F rancisco Filho, Gonçalves F · rr~ ir:\ . Rodri
gu~s Junior, Atrooso C,;lso Jrmior, Fr·rnnnc!"s 
de Oliv· ira, P!ll1lino d'• Souza, F1•rr··ira <lc 
Moura e Rib~iro de l\fonc-z~s . 

Compar 'C' Ul, fó1·:i, da hc1•a r 'gim nt~l. Ql; 

Sl's. Ci11•neiro da Cunh·i, '~!varo Caminh~. }e-
1·1~ira da Silrn, :Vfoci !, Sil\'isno Br:ui<lão. '.\fo
r ·ira. ele Barros, ll ulhues, Co ·lho Campos, Aris
tid •s Spinol:\. Ulyes ·s Viaon:a., za,na. Francisco 
Sodré, ·p . B~fü:ario, Cn~los :\ffons~, Suuzll. Car
valho, Ar:1.11_ o ~inho._ F :licio dos ~autos, o:uque
Estr•da . T ·n.:e1ra. l'" r·lisberto, T. Hcnri,1u ·s, 
Ri1y Barhosa, Andre F'leury o Aug-u;to Flau ry . 

F~ltam. com causa participa<\~, os Sr>. Accioli 
de AZ"'' do. l:>:u·~o ((-, Anadia, Ha:ão d~ Ara
Ç:\!!Y • Fr~nklin Dnri:i, Ildefonso d ·· At"nujo. 
Ma~l» Machado, V1ann'.l Vaz e ?.fart im Fran
cisco. 

Falt.'\m, se11l cau~a particip~<la, os Srs. Can t;Jo 
e Di:ma • 

R' lida, pOiitn r1o.t <1Íst!U.SSàO e (\•1' •1'0Vl\l a. a a.ctv. 
d·~ 6 de Junho corr •nto. ' • 

O SR. 2° S>:Cl•&T.\l.Uo. serYindo de 1•, (H 
conta do seguinlo · 

gXPí-:DlENTE 
Officios: 

Do Sr. 2• secrot.,\rio do aen:ulo, de 6 de J unho 
co:·1·ente, p:irticipando que o senado ado:•tou e 
vai dirigir â sancçào imp>!t'ial o decreto q11e 
fix:i. a forii:l n11.val para o :tnno füunco tro de 
1882-iSS i.-Iuteirada. 

Do mesmo Sr . sP-t"retai·io e lle igual do.ta , 
conuuunicaudo que <l sen~do ado;itou e vai diri
gir ã s:i.ncçà'l ünpcrial o decreto que ahrn ao 
mitásterio cio im;lerio credito> supjlle1uen t:i.res 
para as verbas-Secretarille do senado e da ca.
mara dos dsputados e Presidentes de provinci:i. 
-no corrente c-s:ercicio de 1881-1882.-lntei
rada. 

Do Sr. senador Henrique d"Avila, de 6 de 
Junho corrente, communicando que, tendo sido 
escolhido senador pelo Rio Grande do Sul, en
trou em exercicio desse alto cargo no dill. 5 do 
corrente.- lnteir11da. 

Requerímontos: 
Do engenheiro Al .. :i.ro RodornUao Marcondes 

dos ReiM, pedindo concessão por 90 anno5 para 
couatrucçio drt estrad.., de ferro de Angra. dos 
Reis :i estação do Cruzeiro.- A" comniiss:io"<le 
conuuercio. industria e artes. 

Doa conimiss~rios, marchantes e boiadeiros · 
i·epresentanlo contra o. acto da Illma. cam:ara 
municipal da córte, rob.tivo é. pesagem do 
gado em pê. - :A' commissãó de ca.maras muni-
cipaes. · ·' 
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E' lida, posts. em discussão e e.pprovada sem 
debate a rGda.cção n. 91 B, de 1882. 

o Sn. PREsrnExTE:-Te1n n pahvl·:i o S1·. Pe
retti. 

O Sr. Peret"ti:-Sr. prcsideute, V. Ex. 
é testem1mb.a do quanto nõs restringimos adis-
cuss.io relativa ao contr. to de carne~ verdes, 
que foi cel brado pelo prosicleute da prJvincia 
do Per~ambuca, o Sr. conselhei1·0 Josó Libe 
rato B·:rroso. limitando l'Ssa discugs1ío a um 
cliscitrso, a uin pedido de inform 1çüc; do nobre 
deputado pelo 12• <l:strict:o, districto essencial· 
mente criado1· o pastoril, e :i J'C,post;i. qu~ foi 
dada pelo honrado depuLado pelo 2° di>tricto, o 
Sr. José Ma~ianno. Ma.is tarde o nobre deputado, 
•)Sr. Andraà~ Figueira., dirigiu uma interi'el
lação ao Sr. minislro do irnperio, consequencia 
das respo;tas pouco e:q,licitas que S. E:s:. nos 
ole11. 

Na occu.siiio em que S. E:t. foz-se ou\·ir 
tinha co11hecilllento do cont1·a10 celeb ·ado e da 
lei qu& tinha autorizado esse contrato; S. Ex . 
disse : 

· « O contrato é :t l"C[,l'Oducçio rigorosa da 
lei. » 

Isto é uma. ine:i.:actidão, mas, na sessãcl a cme 
roe refirc>, nfio th·emos tem o de contestar a 
S. E:s:., o que poderiamas fazer com um do
cumento que nil'.o lho seria estranho, qun não 
pod •ria s •r cousid rado sus·1 ito por S. Ex. : 
er:i. a r ·l'r s ·ntação qu"1 fõra enviada. placa
n~ar1:\ municipnl do R ·cifo ao ,.resid nt da l'ro
vmcD. 

A camat"a municipal do Recife t~fü actual
mente maioriD. liberal. 

~•·~~a. re· •rcseni.aç.io for-am indic:i.dos pontos 
de desaccót·do entre a lei o o contrato. O con
trato 11,iio tinh;i. :·.roviden iado de moclo a eviL:l.l"' 
se que todas as :1Cções da com pu.nhia v enhaH1 a 
:fica· nas ru:tos de tres ou 'lua tr:.J ; o contrato 
tinha. e~ta.belecido uma ])re'."erenei:i em relação 
ao tr:i.naporte <las eat"nes verdes, ponta muito 
ossencial, como demonstrou o nobro deputado 
pelo Rio de Janeiro ; o contrato, alóm disto ~i
nh:~ ferido e:i:presll:lmcnte 11madisposiçilo (\a.' lei, 
quanfo determinava qae, findo o contrato 
:i. tual para a. e~ploração do matado11ro, a ca
m.ara ~1unicipal faria. o iM·viço por adroi
mst,açno. 

N'ão tenho :i.gol"•\ bem presentes os termos da 
Jei, maR elle-; sio taxaLvos, obrigatorios; ::i lei 
dix e"<plicitamente que, findo o contrato ll.Ctual. 
o serviço do matadouro será feito pela c11.mara 
por administração. 

Parecendo que o barco osta.v,1 perdido, foi 
bem carregado, razão 1:ola qu:il tudo i!lllo foi 
cn-x:ertado na contra.to. 

11s.ie e:s:plicitas do que as deelaraçõos do no
bre ministro fora.m aquellai; que noe fez o nobre 
deputado pelo 2• districto, o Sr. Josci Marianno. 
O nobre deputado fallou em nome do nobre pre
s!dente do .con'l&lho, e declarou-nos que S. Ex. 
tinha aceito todas as suas apprehensões com 
relação ao conll"ato e disse-nos mais que asse
ve~ava o desejo do governo de concorrer quanto 
estivasse ao aett alcance pa.ra evitar que aquelle 
contrato fosse executado em Pernambuco. 

Entl'etanto, eu leio no jornal O Globo, os 
seg11inte.s telegrammas, que foram trocados 
entro o Sr. pi-esi<lent!l do conselh.o e o presi
dcm te da p1•ovincia (lê) ; 

« Rio, 24 de Maio de 1882. - Tenho recebido 
suas curta• e informações so])re o con tr~to 
carnes Yerdes ; julgo seu procedimento muito 
justificado. 

« Hoje telegra~ihei a V. E:s:. sehre as disposi
ções da lei de 1860. - Jlía;-ti1ilw Campos. :. 

Outro telegraroroe (lê) : · . 

«A este telegr:~mma S. E>t. r'cspon<l.eu que a· 
companhia n:Io cc mec;.aria su"s operaçües antes 
d Cl ap provados seus os tatu tos pelo goYerno im
pl)rial, respc it:ida a lei d~ 1860. » 

Ha ainda a :>eguinte declaração (lê) : 
«Sabemos tambera que aquelle presidente te

legra hou "º go1·oruo declarando q"e nào smc
cionaria a lei de resci ão do contrato de carne!'
verdes, ult imamente YOtada pc·la. assembl6a 
provincial de Perntuubuco, po1· isso que havfa 
celebrado o contrato quando a lei c-;taYt\. cm vi
gor.» 

Eu n'lo soi ai posso reproduzir a cnmm"ni
c:i.ç~o 'l.uo rne foi feita. r-e.l~ n_obre deputad? :·.elo 
2• drntr1c:o, de que fora dm;i<lo. pelo residente 
da prm•incio. de Pernambuco a.o nobre presi
dente do cons lho, um td:~gramma asseyer;,n
do cm contr-ario a isto: quo a lei, que autori· 
zava :i r •scisiio cio contrato, r>st:1.va cm segunda 
discussiio e ~u~. si a assembléll. a appro,·n•sc 
em terc ·ii·a d1scnssão, elle a sancciouari '· 

,~ssim, nós temos a d claração do nobra ele· 
pnt:ido polo 2° districto, de que o govorllO faria 
tudo " s u alcance pfü•:i que aquollo contrato 
niio se e!'>ecutasse em Pernambuco; temos um 
Lclegrarn ma do ,residente da provincia, se.~un. 
do o nobre de~n latl.o asseverou-me, que ~crie. 
sanccion;lda a lei autoriz ,mdo a rescisão do 
CQ?l trato, e temos aqui um outro telegrarnma 
em que o m~smo presidento declar:1 que não 
sanccionar:i. a lei. • 

No meio de tudo isto, nôs, quo estamos habi
tuados a ncreditar nas asseverações do nobl"e 
dermtado pelo 2o di~tricto, rre .. iss.mcs quo 
S. Ex. de explicações a. este r speito. 

O Sn.. Jos.E 'M.l.lllANNO:-N!lo ouvi boro tudo 
q11anlo o nobre dG,1utado di~s~ . 

O Sn. PERETTr : - Eu ra' etil'ei, resumindo. 
No díscurso que o nobrn de ntado aqui prof •riu 
e que deve ter em memori:J., fez declarações do 
quo tinhci. ou~ido ao nobre pr~' id11nte do conse
lho; entretanto, ha aqui um telegramma, diri
gido µelo "reaident • do conselho ao presidentP. 
de Pernambuco, co.,,;,munican 1o-lhe quo an ro
vn.va o sou procedimento, <juc o achava justi
ficavel. Ora, eu não com·,rehendo que se possa 
justificar tal procedimento. 

O Sn. ÁNT0~10 nE StQUEULl: - Nii:o apoiado. 

O SR. A?<it>l\.lt>E FIGUEJR,l dá um aparte. 

O S.11 • JosE: MARIANNO : - P eço a palavra. 

O SR. PERETTI: - S. E:i:. o presid9nte de 
Pernambuco poz em execução 11.ma. lei, preei· 
samenLe . na occa~ião em que apresental'a-s c 
um prOJecto.. ass1g-nado por um membro da 
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11)l!.1or1a da. assemblea. p1·0vincial, propondo a 
revogação de~a lei. 

U:M Sn. DEPUT.\DO : - j_ lei ó post2rior ao 
contratp. 

O Sn- Josi,\ M.uu.unm:- Não vonho· prr,judi
car os colhgas que estão com a palavra não só 
porqu~ pouco tlrei qu: dizer como, principal
m~nt~ . porque m' Mho butante· incommodado. 

O Sa. PERETTI :-0 projecto jã esta\>a a.pre
sentado, e ~inba idO" a illlprimir, na occasião 
ein que fii feito o contrato, qae ó posterior a 
esse projecto. 

o SR- ,JoA.Qt.mr TAVARES :-Não haverà en
gano da parte de V. Ex. ~ 

O SR. PERETTI :-Não ; pGsso asseverar que 
não ha engano -

Mas b especialmente um ponto, que desejo 
corrigir. Tero.~se attribuido, na im.irensa, a 
cooperaçiio dos conservadores, ã lei que de o. 
log,1r ao contrato. A gregos e troyanoe. 

Preciso notar a carua.ra. que a M>emblóa que 
vot!lu .ª lei que autoriz·m o contrato não tinha 
cm seu seio um só consei·vador, lllll.S sómente 
lih 'raes, e que :i.lguns d-~lles ,,rotestarum con
tr11, esLe acto. 

Portanto, e$ta léi niío passou ~or assentimen
to de gregos e troyanos, coa10 se pretende iu
culca.r. 

E' o que tinha a dizer. (lifoita bem.) 

O Sn.. Pn.i;;sIDEliTE:- Mas eu p~ço a\'. Ex. 
qu" s 1 limit' à. oxplicação, porque não ha n.scla. 
om discussão. 

O Sa- JosÉ MA'UANKo:- Estava dando u= 
satisfação aos me11a collegas qu.~ reclamaram 
por m~ t·~r sido concedid:i. a palavra. 

O illustre d •putado por Pernambuco que 
acaba de fallar invocou o lMu t~at:munbo a 
r •speito d~ tebgra.mmas ex 1~didos p lo pr>.
sid•nt · de Pernambuco :!.O governo, e r~f l'iu
s • â d-'claraçõ ·e f dtas ]">Ol' mim quando aqui s~ 
disccttiu a questão do aba.st :cimento d·~ ca.rnes 
vcird.)s ácidad~ do Rocif1. 

Em .rimeiro logar, não acho motivo para o 
mect ill11Stre oulleg.,, recear que seja ~,om •ro
mettida ou ,,rejudicada. a questão que prende,~ 
nossa attenção. .. 
· O Sa. Pl'rn.EnI - Vejo que as declat·~õas 
são con tradictorias entre si. 

O Sa. Jos:E M.tR.I.cy:;-o :-Nada ha. de contt·a
dictoria entre as declaraçõe> feita.s aqui ··elo 
governo e o telcg-ramma expedido pelo Sr. pre
eidente do conselho. 

Vem à mesa, é lido, a. oiad8, posto em dis- S. Ex. disse na.quello telegramma o que todos 
cussão e adiado,: or ter pedido a pala;ra o nós dissemos aqui, ist~ é, que achavamo3 que o 
SJ.'. Joaquim Tav .. res, o seguinte procoiimento do presidente de Pemambuco 

R ,.,,01.·nieiito tinha sido muito legal. ª• -- ' O Sr. presideute do conselho declara naquelle 
«Requeiro. que, pelo miniaterio do i~nerio,, telegra~ma que ach~ jo.~ti~cado oprrc?diroMto 

ss infor•ne, sl for:im trocados ent1•e o oresidente do ·resLdente da provinmo., e efl"eet1v .. raentc 
de Pernambuco e o presidente do conselho os assim devia. ser, porque o presidente da. ~ro
t~legramma.s que vêm 111blicados no j~rnal O vi~cia proced~u de a~c&rdo com uma. lei q_uíJ 
Gfobo. do dia. 3 do cor,ente. o. isso o aut risav:i.. (Apart~s.) 

s l d -0 7 d J h d 1882 1lf Porém, Sr. pre •idente, o meu illustre colleg.-. ~ p ~~~~5! e i , e uu 0 0 ·-- ct- devia ter notado qu.e no final dessa ,m_esmo tele-
noe ei ~ • gram!lla. o governo sal v.~ a sua optlllã:o :l res-

0 Sn. JosE M.u1.u:sso :-Peço a. p:üavra para. peito do modo de ene1trar o< iin~ da cou1 ,aii.hia 
uma e::q1hca.cão. - que so tem de org-nniz:i.r. O go,,.erno reconbecG 

o SR. P~EStDE~;TE: - Ha outros Srs. depu- as ju tific~tiva• do procedimento do. •eu d:le-
tados inscnptos. gado, ma, não se com~NmGUe s. ~ustenL.r o 

. , coutrato nem a. approvar o~ estatuto•, visto 
O Sa.Josi:: MARIAN:S-o :-Supponho_qu.apa.ra. como f&z r~ferencia ã lei de 22 de Agosto de 

uma explicação pessoal tenho o dirclto de i860. 
foliar. 

O SR. PRE>IDEl\'"l'E :- Mas ha outros in
scriptos. 

O SR. JosE MARl~'õNO :-V. Ex. sabe as pra
ticas. E' pa.ra uma explicação pessoal. 

o sa. PuStD:E?ITE ~-Tem a. palavra. o nolm~ 
deputado. 

O SR. !GN.l..CIO IIIARTINS E 00T1101 S11s. D.11:
PUTAPOS reclamam contra a preterição da pa
lavra que pedir&m em tempo. 

O Sr. José Ma.rianno: - Peço 
ao mea uobre amigo que reclama poI' ter-me 
Bido d_ada & pala.v'll, que attenda. à circum
stancia. de que o ora.dor' que me precedeu invo
cou o meu testemunho, chamoú-me nominal
mente á tribuna. 

O Sa. Pol4PEU:- V. Ex. terá occasião de 
respond~r. 

O S.a. Pa:i:~rn1rnTE :- :Mas V. E:t. e~tá. dis
cutindo a. ma.teria, não ha aqui nada de expli
ea'%o pas~oa.l. 

O Sa. Jost M.utIAN:s-o:-A respeito doappello 
que rne fe% o nobre deputado pelt 3° dístricto 
de Pernambuco ..•• 

Ulu. voz :- Não ha objecto nenhum em dis
cussão. 

O Sa. Josi: M,uu.L'l'NO : - •.• não vejo ta.m
bem nenhum ponto de contrndieçi.o. Eu disse 
ao illu.atre collega e a outros deputadoa de Per
nambuco, que o presidente daqn&lfa provincia 
ha.vü. ~npto a. s. Ex. o Sl'. pnsidente do 
conselho externando o proposito em que estava 
tie sanccionar as leis que fossem votada.s pela 
a.ssembléa provincial, referentes ao negocio do 

. abaatecimento de carnes verde.; posteriormento, 
porêm, o-mesmo presidente mandou dize<' que 
Jlada adiantava. sanccionando essa; leia, por 
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que não podiam d~st~air os effe~toi de acto~ 
qu() tinham. sido :iira.tu:ndos em n~tude de lei 
•1 ::~ est:w:i. cm ngor. 

O Sn. Pn1:s1DEN1'It: - Eu não Yejo nada :u1ui 
relativo :i p --sso:i de V. Ex. 

de vista da philosophia espiritu:i.lista,a extensã<T 
da solidariedade humana; tral:3r6e, senhores, de 
uma qu 1 ~tão que diz respeito a mais importante 
e vital das grandes c t us:1s que cooperam para a 
riql'<l?.fl do p:liz, :i. da sua produc~Jio, a da pros-
~ridado do imperio. · 

O Sn. Josli M'.ARlAJ..""No :-Pec;.o a V. Ex. que 
seja. um pouco condescendente commigo. Agora 
que V. Ex. ch:1wa. niinha :i.tt •nção é que cstoR 
eimcta :nentc explicando :is min has cleclar.1-
~3e> . 

O ~n. Pml:BIDF:~TE: - '.\fas não são -.L> explica
ções pesso~cs [l:<r.• qu!l V. E". pediu a p:\
l~vra. 

O Sn. Jo:>É .:\hll!.\:>~o: - E" r :-tactamcot'} o 
qu ·.' estou faz•!ndo ago1·,i. 

O pr •sid ·nt··) rh prodnci:i.. v,mdo qtn <:sta.s 
i(•Ís \' Otad:is ultim:nu,,nt 1 p·•h :iss->mlllêa pro
v'inc ial d·~ P1)l'!l;\1uliuco. muito cwbora rcYogas
'e1n a l ·i ant rior e m:indnS&' m r;!scindir o con
tr~o , niio odi:im h • o r!f.·ilo d'l d s truir um 
aclo i•r.,ticiido nn. J'"rlll:tll ·nci:i. d• uma 1 ,j qu i 
estai~ .•m tod:i. :i. su:t j1l ·nitud:', ••nt·md •\1 qu~ 
não d ·\·ia s:i.nccion:i.r ••ssas l •is, por,JU'l os sc;us 
cffeitos s •rào oullos : mas iss11 .-.u, n:ld:l a.lt :,r ;\ 
nem pód' al~ · · rar :• quest:lo a 'i 11 • 1·stà afücttl 
hoj~ ao go"erno, cuja 011iuii\o .i•< e conh0 ci<la, •? 

todo nós ·Ü d ·1-"•mo!S ter motivos. ~ ll~m funda-· 
dos, para ac··~dit."\r qu • s~rí. mantid.,. 

Já vê o illustr 1 collag-a qu ' n 'm ha contra
dícçii'.o no proc»dimmto do B'º'" rno, D'lll1 hoUV(! 
conlr~dicçiio i~o c1u ~ •·n diss" n ·1n ha motivo 
1""'ª ot r.:c~ios qu" Jiar~c~ :i.cabru11hal-{l,porqu'l 
o go·.- .~rno nos off.·r:~c '! :ts inaio;-('s garnn
\i:>.s , 

1.ímito-m·· n ···st"s consid1r.1çõ'.,~ . 

O S:t:. :Po1u.peu ; - Sr. Jll'i!Sidente• 
prete nd!l trt\~ .r d-; uma que -tiio da maior 
impo1·tancia ; p~is si alguma ha 11ue m:1is 
deve preoccup:ir a ;1ttençio tio lodos os que os
tudam •JS negocios publico• cni no•RO p:ifa. s<mi 
sem du;·ida. a· llue lenda a minorar os encargos 
do thesrmro, dotando as pro,·incias do norte de 
ri~eios nGCessnr ios l'nt•a resistir :\s grand ·e CA
lamidndes a qu•: estilo fat11lu1ent() sujr: itas pela 
~ua posição topogr~phica . 

A q uestiio das seccns nesta parte do imperio 
é do tal ma.s-nitude, que; do anno de 18i7 em 
diante não pode, passar doso.percebida a qu·ll
quer •iue sej:i. o governo. qualquer que seja a 
fr11.cçâo politicn qu o lonha. de occupnr os conse
aelhos da coróa. 
· E" questã:o que chamarei neutral, e sob~e a 
qual importa não h.aver opiniões encontrAdas, 
maxime, quando p!!.~a desviar-lhe a legitima so
luçlo, poderá. surgir o fermento partid&rio, 
que tende a &mesqui!lhar tudo entre nõs. · 

Desde i;ue so trah de minorar os effeito5 de 
grandes c.•lamida.~::s que pe;ii.m sobre uma im
port&llle ~on& do 1Wper10; CO!llprehendem. todos. 
o v:i.for da. convergencia. das opiniõcs,n barmo
nia da!. vistaa e estudos tendenWs a dC$CObrir as causas determinantes . do mil e -08 meios de 
reru.edial-os,ôu néiitralíza.r~lhes pa~cialm~nte os 
e~e1toa. · 

Não se t~ ~i~leii~erite de uma these ~e
thaphyaica ou sentuneP.-.tal, de uma del,ll.onstra
çio em que se pretenda a.ceentuar, sob o ponto 

Vimos pelas ultimas calamidades de 1877 a 
i8i9 que somma de sacrificío$ teve de fazer o 
paiz para p1·0,·0r e 'tas pr-ovincias dos rec ursos 
necessario~ â sna eubsistencil'; sacrificiv:< que 
ensomuram o nosso futuro pel~ sua g<andcza e 
aind~ m •ÍS pelas t~istonh:ts prcvi.sõc< e tLl qu'! 
tra7. enredacfo o nosso e pirôto. 

Nest.as condições, senhoreg, este problema e 
o mais complicado, e ta.lrnz o mais difficil que 
nctu:Umente se impiie :\ :i.tlençiio _dos nosros ho
uien.s publicos o ,{e quanLo~ collocam o patrio
tismo ~cima de el)hemeras conv~niencias pu
t idai·ias ou iudivitlu:ios. 

Vi.rios meios, repetidos proje~tos e es tudos 
l<im sido a presentado> p:i.ra minora~ os effeit.os 
das calauüdades nas provincía.s do norte. 

Entre. cne;, dotis se dcsb.Lc 1ru pelti. "u i 
grande imporbncia : primeiro- e que diz res
peito á multiplicaç;io das_ vias de comu1uui ca
ção; $e.irando- o que ê a.ttine11te ã con-trucção 
de açudes; isto é: à minora\.ãO d o males cm 
con6equencia d:i. falta de chuv;~s ness~s provin-
cias. · 

Não ó proposito meu tratar nes t "I. oc~.asião do 
1:rillleiro mei'l; mas occupar-me sómente d·, q ue 
diz respeito â°COD$trucç1io de açud .)s e!ll min ha 
provinciA. 

Dil-crsas opiniões tem vindo a 1ui à cc rca 
desta. gra,·e questão ; entendem uns que . a 
construeç.'i:o de a~udes trar& como consequencw., 
senão o desapp •recimento do mal, pelo lll ·nos 
um:i. minoração tão grande que co!llpensar á 
lodos o!I saerificioe <\ue o \besouro pos11n. fa.zet" 
com cllcs ; outras opiniões, qt10 aliás são auto~ 
dz:1das por nomás illustrcs. pretand~m que a 
f•·itura. de obras deste gencro nüo pcder:i. i'r o
duzir scniio 10inor11ção muito -insignifiante. in
sufllcicn to pnra. compensar :is :i.vnlt.adl\S sommas 
do din boiro, pedidas a.os cofre~ pulilicoa. 
· :-lestll. occssião nffo quero ontr.~r na :112re
ciação desta.s di\•ers:i.s opiniões ! Tenciono 
apen:ii; hi•torinr succinbl.mento o que se tem 
feito até hoje n este sentido, chamando p~ra. este 
ponto a. illustrada attenç3o ds camara e do actual 
governo . 

E' facto conhecido, vedficado pela !iciencia. 
·que o m üor ou menor volume d'agu:i. a.•.mos
pberica depende dr. maior ou menor conden
sa~ão de Ya.pores, prodnzida. p~la evapora~.ão 
fluvial ou maritima . 

Est:i tambem r econhecido, como consequencia 
deste phenomeno, quo a quantidade d' agar. re
presa.da ~os accidentes do terreno deter nina. 
quantidadés equivalentes de chuvas em umn. re
gião, dada "-' cooperação da reg11lsridade dr.s 
estações. 
· ·A i goorancia desta lei m.eteorologi.ca co-a

tribue, não ha duvidai-o, para. empeiorar aa 
condições rudimentares da lavoura do norte, 
cuja '"ida. é i-egulada. pelo capricho do . lavrador 
-ou pela.s . suggeatõea doe instil!.ctos ·conse1"VS· 
'tivos do cai:nponio, entregue â. rotina e azare$ 
dos tempos. 
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Em 1->rov~ da affirmaçM scie~tifica,. a que me ponto d.e não só produzirem 3. ~imentll.ção 
1'.efiro, b1sta lembrar as ng1õ~s a.rida~ e ~e- precfaa para. a sua população,. como avultadas 
sert~s da. tcirra, o~d~ a.. c~uva e d~sconn.ec1da sobras, q_ue são leva.das aos mercados consumi
ou tiio rara., que nao pe1·m1 tte !1 • v1da. a111ma.~. •:l.ores, em troc:i. de utilidades offerecíd~a por 
. O deserto de Sahara, as pfo.mcies du. Arab1:i. 1 outra.s fo.<lu~trías. 

central, o de Gobisão notoriamente conhê~idos N:to referirei á camara..aenão um facto, que 
pela rlldeza. de sua se~ura: . . . reputo dos ma~s. importantes, apoiando-me 

Sob •:~t·~ ponto d• v1si:a e fac1Uon.clmr a un- ta1ubem em op1mões das mais autorizadas. 
por.~n'.T•. das construcções tendentes a r."ter, Em 1840 uma parte da l!ldia fóra as,,olada 
no solo massas de. ~guas pluviaes, j:i. }'ara os por tal l"órma pela. fome e secca que o governo 
tempos normaes, Jª p:u•a. aquelles em que tevG de intervir ;>ara q1te Ms>e ponto não se 
~llaB. Q~cassea.;;sem. Não sou doG que se filiapi.m desse algttma rsbelião. 
a opu11ào de que os açudes pos;,cru ;ilt•!rar pro- Esta parto ei·a o districto do Godavery. 
fondaui·nte as coudições normoes da naturr.•za. O governo inglez. s·:•mpre solicito pela ~arte 
e do d 111:i, m:1s ,-reio, com a scbnci~. que ª" das popnlaçi)e~ 11od:oio.i lr;odas, enviou pat·a este 
grandes mass&s <!'agua, dclorwin:i.ndo m·iior ponto:Sir Arthur C-OLton, en~enheirohydraulico, 
zona do ov-:i.por;1ção, contribuirão pod :ros 1- que já tinha s~rvido alguns annos na lndia. 
me1i Le µ.:ra formação de \'apores aquosos, 4ue a est udar os meios de minorar os elfeito• das 
só prccisariio · de ··crto :ib:â:mmento de tow- seccii.s. 
p~r,1tt1ra para se transformarem em chnv3s. Si1· Art!rnr Cotton, depois de acurado estudo. 

Sem con.rnltar s :não os facto ' , devo dizer apres ·ntou :10 go\'erno um projeclo de irriga
qua em minha pro\"Ín,·ia C<ta noc ssidad,\ foi ção, que a ser re>'lizado, Lransforma-la-in. com
~entid, ~e.sde os pri1neit·os anno i do no\"o regi- pleta m·: nte. Aceho o p>'ojecto, tratou o governo 
mea politi,·o, que separou-nos de Portugal. Já 1 de pol-o em p1·atica . 
cm 1832, um dist.'.ncto cear"nse, 'JU · pód • t 0 r i ::-eis "'11nos roratn gastos na construc~ão do 
commettido grandes 'erros, mae do cujo ['ati·io- um grnnde canal e de ob1·a.s secqndarias ligadas 
tismo .j;imaís 8e dnvidou, o sentrlor Alencar, a este. O resultado, senhor·es, foi que em vez 
faziA const1•uir, como prc;sidcnt~ cf11 Ccari, :il- das gra11de< seccas,que se reprod 1ziam periodí
guns. r "serva.tori?s qu~ aind~ hoj'' erduram. cawente,o gove;·110 inglez.t~ve de :i.uferir,depois 
Depois dr. $0cca ac 184:>, o c1·1 ,Jor dos sertões de poucos annos, lucn1s fabulosos, tendo aug
de, t:i. provincia, 0nsinado pela d:ira Hç.~o da mcntad i a p:·oducção do disLricto c1n 250 °/0 • 

cixpr:rier.cia, com~çou n co11strnil-os, adoptindo Ph ·nomeno idenLico deu-se com o distl'icto de 
info1izmento por typo M mais ligeiras, imper- l'angore, onde de 430.000 ~a.que ascendiaa$ua 
feit1ls 0 apanhud.os con;trucçõos. Succ,•deu o renda antes dii. imroducção d'agua abundante, 
que er:i. facil de pre\-.~1' : com os repetidos in- chegou a. 750 .000 ~. duplicando ao mesmo 
vemos, algumas, senão a. maior parte, foram tempo a s•Hi. população. 
dcstruid •3 pelas •Ych •nte• , outr<t· abando11adas Os tres di~trictos na presidencia de Madra<, 
por incuria o imp:e1·isão; de 80de qu • o·a1rno onde ~e füeram ol!~as de irrig,.ção, dão a.o go
fabl de i877 Bn ·ontron O C,,nr:i despr··venido, vorno inglez. seg-undl) o testemunho do proprio 
b.Udio de a gua.a p!uvi:ios, impotent • p n·a resj,. Sir A . Cotton na "ªª conferencis de Líve1·1,ool, 
t:r :i ausencfo. da esta\àO ~huvoea. Ainda um lucro li'tuido de 15, 21 e 87 °,'o, sendo hoje 
aa~i11i, ond~ quer qu:,; · dep·•ra-se cDm çudes, consi,le~a.do.> como os· log«res mais fe:teis da 
oi J1abit::mtcs d~ sua' marg-cns podaram sup- India. 
portar por mais tempo os golpe; da implaca.vel A applicação das irriga.çües, dii-no• Mr. 
ca.Iamidade, ~nseguindo, não poncos, "traves- Henry S:>gnie,, n.o ~eu ex.cellente a?'tigo do 
isarem-na com carta felicidade. Diccionaire de pedagogiB de Buisson sobre, este 

E' par:i. notar que algumas dess:l~ im~ >rfeit:i.s _assaropto, b~sta semp~e .para dobr~r o vi_i.lor lias 
con.strncções, en.tr.~ M qua~s a de Jubaui., pe~to wrra.s e mmta ve~ triphC$.l--0, qlllntup~cal-o e 
de M•ranguape,. e n d& C<>cho ,ir,, na com~rci< não poucss decuplical-Q. Os ·~xemploa di~to são 
de Jag-oarib,~mfrim, tivessem conserv1'10 bas- frequente.<, repetem-se diari·1mente. Na Pro
te.nt ~agua por espaço de mais de i8 me7.es. vença, por exemp lo,ª" terras submettida1: ã ir
. Este facto bast8. para prova•• . n utilidade rigação têm um vabr venal dez vezes superior. 
desse1> reserva.torios; mas s. gra.ndo q 1estiio N s arredores de AuLun,diz-noe outro nuthor, 
de hoje n.ã.o versa sobre a smi. utilidade : e sim o ...-alor do hectare subiu de 900 a 5.· 00 fra.neos. 
sobre si será util conetrui:l-os grandes ou Os t~rrenos arenosos do. Mo<ella, a~m proço, se 
pequenos. ve;ndem nctua.lmente até. 5.000 fr~ncos por hec-

-Não -se- procura., ·port&nto~ ex3Jllinar qual o tare: Na Solog~e. os pr1dos n.a.tura~ dào llD 
melh·•r methodo de aprovetLar . .o deposito da maxnno~;~O :1-tlogrJmn:u~e fenopOThect&.re., 
agu:i.a repT"esadas, nem estudar qual deva sor o G 'lls m.a1e irrtga.dos arhiicu!.lJ"Qente pt'oduz_em 
syslema dt irrigação a adoptar Il8S regiões 8.000 kilogrammae. A;; charnecas da Campina 
seceas.Si fôsae este o ponto de divergencia, não valiam de i5 a 20 fran~a o hectare-em 1835 ; 
esta.riam as provincill.s do Norte sujeitas As tr:i.nsformada.s em .P.ra.dos se. vendem presen.te-
contingençÍaB de see<;a.s periodic.s,- tão lo!lge ~e m~nte .até 400 .fr~nC(Ja. _ _ 
conseguir os favores do est.ado, a que iem d1 • .. M_:i.s, como ~u !'-- a. grande questão relativa 
reito,. para amortec&-em a.s des. >atrasas eon11~ a .mmha. pronncm.~ _ãs do n.ort& ~ ~•t!l. ~to_ 
quencis.s della.s, . us :vantai:ens. e. ~idade que se póde re;uar . 
. . Está verificado por factos que as regi-Os _cor~ do tra~o de 1rnga'}:W ; o grau~e J.Nblema 
tadas por eanaes de irr.i~o têm melhorado q.ne s~ unpõe a .tod111 está nas prioridade des 
oonsideralme n~ , em fertilidada e . riqueza., .a . grandes ou peque_nOll açudei. 
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A' primeira vfata, a quem não estu~a co~ & 
d~vida attençólO e se deslumbra pelaB tantaBl3S 
e prom ·ssa' de portentoso< resultados, pe.reee 
,1 uo o grande açude é o euwmo idi!al das con
strnçõeq a. fazer nas província~ do norte. As 
vantagen• que resultam delle. dúem.são !ntui
tiva.>. incalcnlaveis. O Dr. Revy, o mat6 ex~ 
tren uo ca.w peão dos grandes açudes, capitula-&11 
em tr ·s' 

i.~ 05 grandes açude11 são mais apropria.doe 
p:i.ra conservar as agua.s _1iluviaes por 1:.1~ es
paço ,jetermin>Mlo, !Utliciente para rea1st1r as 
grand()s calamidade• d:i.a see<!lls, do que os pe
quenos. . , 

1 ie-d~ qu~ se trata de massa d'agua conn
dQrav )l, cuja a..-' pora~ão é muito inferior :i. 
sua c«pacidade cubiCa, facil é de ver quanto 
pode rã'' resistir as in ffuencia • w ~tcnrolvgic~s, 
m ds nocivas par:. a lavoura. 

Se.;und:t vant•gem.. - Os grandes ~çudes, 
pel"s •uas ~iwensões, aprovoitirn. a maior _nu
m,,ro de ha.bita.ntaB.Não hacont.e ;tal-o.Terc ma. 
S:io r •!ativamente i qutntidad, d'agu:i. wais 
o :ratos q·.ie os p ~quenos. . 

Sem deslembral' algumas das vnntagens enu
mera.~as, sã.o ellas de tal natureza '111' não com
pensari>Q os sa.cr1ficio, faitos e a fazer, jã pelo 
thesouro, já po:r qualqu~r comp,11hia que s~ 
organizar para leval-os a effeit~. As de~\·an· 
tag:Gns ão de d11as e' th,.gori~s : umas d~ e -
ract.er scientifko, e outras aconomico. Sobre 
as primeiras reproduzirei a.pen a a opinião de 
homens proli•sionaes n~sti. mat 'ria, c11jo s:i.ber 
e patriotiem:) alio bastante conhecid •3. · 

R ·fim-me nos il111strados · Dra. Am&rilio 
Olinda de V :sconcellos e H.. Foglare, os quaes 
em ·1m opus•ulo, publicailo r.~centemcnte sob1•0 
ee\e ·ssuwpto, se pronunci:un nestes ~r

moa: 
« Tres fa.cto~, diz o engenheiro Revy, mili

t •m em fwor dos gra.ndes i>.çud~s: 

3° que, comparando os volumes de agua com 
a~ superficies, os p~quenoa açudea têm compa
r 1tiva.1nen\0 dez vezes ma.is supemcie e;:p sb 
a. ev11.por·1ção que uru gr1nde. :1> 

No dorninio d& theorfa ·ss •s obaervações po
dem ser cont~st::td.11, e d·~ facto o foram pelo 
~ng •nhe1ro R ·vy no s u relato.-io sobre 011 ~ra
balhos de res9 "Varorio de Qui~adá, appeuso ao 
do m '.nisterio da agricultura; não nos cab ndo 
apreciai-as neato tribu ne., i:nas reaumil-as pelo 
devor d' imparei 1lidad 1 que deve pr.!Sidir ª' 
noss •s discu~sões. 

Respondendo ao primeiro topico do npusculo 
do$ Drs. Amarilio e Foglare, diz o en;renheiro 
chefe da commissão de açudes do Ceará : 

« Si o volume de :üven 'ria. d~ barragens 
cresces•e na. razão cubic•t de sua altura. o ~re· 
ço de unidade da agua a ria constante em loca
lld ·de se.melhant~ o rep•es· nt :do por uma 
linha rect:l. pa.ralleb as abs ·issa.• ond · as al
turas d s diver$" barrageng tiv•s-<~in aido 
ma.rca.d'1s, s gundo uma escala 1<rbitr>1.ri ' • " 
partit· do ponto de in ters cção com a linha. da~ 
co1·dena.da.a. Toman!o, poré.n, os erd11d ·iros 
typos d.<s ba.r~ag ns. estab -lecidoa por · ut~ri
d d s s~i ntificas, o preço d& uni litde da ai:-u"
segue, na. v rd •·!e. linha muito different~ 
partindo, por ex.emplo, do ponto q11e r~pre: 
a.ent • o preç<> da :i.gtta. de· uma. barrag .. w de:) 
m ·tros de Hltura., a v•rilad ,ira. linha do preç.o 
da a.gua para. os iypns norma.-~s desce rapida
mente, cin togar de correr par;illelamente coin 
as 1bs ·iasas. Quando s •eh ga a uma b11-··raJZ"em 
d• 10 metros. o ·•reco da. agua. diminua de 25 •/.,. 
A linha couti.nüa a descer e cbeg:1. a seu ponto 
m lis baixo, " s·~u minimo, na ba.rt·ag lll de 2'5 
m -t.rns de altun, e ~nt.to o preç0 dn unida.de 
da. agua é d~ 35 °/0 meno• do qu~ IUO:\ 'oarrag-~m 
d' 5 metros 'le ahur&. Dahi a linh·\ verdad •1r:o. 
recomeç1 a 1111bir constantement '• porém 
pouco. 

(. Em outras µala.vraq: o preça d~ uni
d•tle d-t llgua. vai crescendo & proporção qu~ :i. 

linha. chega. ás barra.gen11 3:f, 40 e ãO metros; 
mas mesmo n:1 b;i.rrag ·m d i 50 metros o preç~ 
de unidad~ 4'agua ai.nna. é d1 2.0 º/º m~nor do 
que na. barra.gem de 5 J11etros. " 

o SR. Piu:srnP:NTE :-Peço a.o nobre depu
ta.do -que reatringa as sua.e obser\"a.ções. 

O Sa. Po)tPJi:u: - Desejava npresent-lr wn 
requerimento, e, si me fo115e permittid1t, funda.
mental-o. 

"' t • que o_s pQq ueno11 açudes eio m 1is des
penrlioaos re.l ·tiv \monte à qu'lntidade de a~ 
que contêm ; 2" que tornam·!ltl inutei~ dul'll.nte 
:111. secc·ta duradouras: 3° que c1d~ um serve 
apeaae a um individuo. Quanto a.e primeil"O se 
póde t'eeponder theot'icam~nte : S•1pponba-se 
dous açudes, um dez veT.es maior que o outro, 
em todas as su 'S dimensões e situados ambos 
em te~renos perfeita.monte semelhantes. Da. 
comp'l.raç&•i re,ultará. neste e so que o •·ompri
mento e altura d \li paredes ser:!. n'.I. proporção 
de um para dei ; seu volume, que cresc' na 
razão cubici s~râ de um para niil; 019 volumes O SR. PRESIDEN'l'Ê :-Então tem de requerei' 
de agua repre11ad.!I. serão de um para. mil; Ul'g"encia. 
as superficies, porém, da vnaante d11 zona. O Sn.. Po~tPEU :-Nesse caso peço a V. Ex. 
de infilLraç.ão " da. agua represa.da crea- consulte a casa se m'a concede por iO minutos. 
cerão 11• proporção do quadrado 11 serão Da (E' concedida.) 
ra.zlo de u:n para cem. Além destas d~svantagens bem ou mal apoia-

< Destes d&do• resulta: 1.• que, sendo os vo- das pela. sciencia ha. outras que o são pelõ lado 
lumes de alnaria necesllll"ia. e da· agaa repre- ecenomico. · 
sa.da. na me1ma proporção, o preço da. unidade A construcção destes grandes reservatorioa 
dagu • será o mesmo em ambos 011 ca.aos; 2• que, requer llOlllnla avultada de capitaes que a.ctual
crescendo apreço da obl'11o na proporção de um mente o theaouro não e1tã em esta.do de for
pa.ra mil e & superticie irrigada. sómonte de neeer. 
1IIll pa.ra cem, s~gue-se que uo caso de um E não sendo pessivel executar-se construc• 
açud·~ dez -vezes maior a despez:i por unidade ç.õe~ tio enstoet.s por parte do thesouro, não 
d~ terreno irrigr>do é tambem iO vezes maior; 1 creio que se organise companhia. capa.z de o 
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rcaliz:ar por mero espirita de philan!ropia para 
com as populações aotfredoraa doa sertõe:i de 
minha província. Quando 11e con:1ider3 qu11 as 
obr35 deste gencro requerem Illilllarcs de con
tos, a.Iêm de custosas constt'o.c.;ões aecunda!ie.s 
e de cuidados a dispendios avultados com a sua 
manutenção ou custaio, comprehend&--&e facil
mente a hesitação dos governos em 81isamirem 
:t respons~~ilidad • de au:i. e:!.'. ·cução. 

~11 açud~. qu&ndo a aÇão do governo, nesta 
matería.· deve liniitar-1:H~ aos meios indirectos, 
te.es como: o ensino, pre.nlios. e certas reg:i.liaa 
!ranque~das em lei. rspecia.ea, que di:Jp rLem o 
e~lilllulo in.divi.dua.l, snbveinções EI auxilio11 te
ch11icoa em certos e determinados casos. ,, 

NestM circumata11.cills, sentia certo que os 
açud~ em geral servel.ll para elita regi.ao, e nao 
se podendo conatruir os g.rand~s, a consequen
cia é que :se deve fa.7.et a\gutna cousa. ; e es~ 
algu!tla. cous:i. não póde .ser seniiO a construcçlio 
los pequenos açude,. 

MultiplMvant.1~ens m'litaro ern íavordelles. 
Si & agricultura. precisa, primeiro quft t11do 

psra sua prosperidsde, Il8B provinciasdo nort" 
de certa qn 1nüd,.de de chuvaa ann uaes, .·eu 
ideal seria con&eguir artilicis.IRient • a 111a:x1n:u~ 
densão d.as aguae, e111 ordem a approveitar in
d.ividualinente pe~ueaoe. tra.\<>S de terreno, cul
frraveis por um on poucos indiv~iuos. . · 

Não ee podendo ruodificar as leis co•iu1caa que 
produie111 o µh•·!nomen • das 11êccas. re tava. á. 
indus\ri& bnma.na procurar prever a te"'po o~ 
dias d;) afllicç:ão e pref'enir as populaqões >1mea
As<:la~ com os uieios de reaistil-o:1 <ifficazlll.ente . 
Seri?.. po:r~anto para desejar que cada agrica\. 
t.or possaiase a qua.nt.idade da agu i necee e.ria 
pa~a que sua l&vour< proda.zisse m •is a.llunds.o.
tement·: nos "nnos regufares, augmentando o 
80\1 bem estar e riqu9za;em ordem a poder ><real' 
com 0 1 ano.os m•uos propicioa ou contla~a.~or ·• 
Pô!'oulra& palavras m11-nife3ta. identko modo de 
p0nu.r o illustrlldo Sr. barão de Capan mii., 
'J.Uando so a»primo e1n seu opusc12lo sobre a 
q_u01stãodas aêcca$,nestes tllrwos . .i Par<l aquel
tes q\l!I toncionam cultiva.r v •!>anles. phnQr 
durante e. sêcc' a.nniia, legam r>, canlla, me
l<íes, o q uerew Ulll bebeclouro ternporario por 
pouCOI mozea 11ara seu gado, nada Jllelhor que 
os açud~e. > 

Referindo-se tambem a construcçoo dos pe
<J.Ueno' reservatorio~, ~scre\'\a em r"latorio um 
dos engenheiros incumbidos pelo gov rno de 
estud •r esta questão em 1878 ~ propnr-lb. 1 os 
meios de ree.olvet-:i.. 

«A idéa dos :içudes j:i. tem r&iz;es muito pra· 
fu nda.a n& pra1•incb, tendo os r.JUP. forall:I con
struidos em uma •senlo. tal para :reaiatirern a 
ma.i& de uin anno d} secca, ureatado gr 'nd1u 
seJ;"'r'iços, s&lvaudo quast todo Ô gado e parte da 
plantaçio ~oa respectívoii proprieta'rios, cDmo 
lll.11 c<msta en~ro elleaodo Elm. Sr. Dr. José 
Julio de ,1lbuque.r'lue Barros, aetu.dmantt 
presidente da previncia, o do Sr. Jos& Antonio 
d • Moura C:i.val canti, o m .. i11 ou troa born conhe~ 
eidoi na ptoYincia que não sece&ram. Não 
temos ainda. motivo algum para dizer qllll ~ 
''vudei tenba.m prejudicado a s~ubrid:.de dl' 
eircumv i:i inlla11ça, · 

« oii a.çudes que se tiver de fazer no caso de 
reHlizar-sq esta idea, aerão conatruidos PQ? 
meio de Ullla barragem de :i.lvenaria, mauidll. 
d~ um <iyacuador pata l impea dos m!lS1111>• 
e de Ulll desaguadora par!L as ~·1aa 111per
duas, e nu·nca aerão inferiores a. :10 metros de 
11.ltura ou um conteti.do de 1.000,000 de 1Uetro1. 
cubicos d'agu:i.. 

cNos casos em que o solo não o!ferecer resis
teocia bastante para. sopportar o peso de 1101~ 
mara.lha. conatrui~•e~á barl"..igen• de ate~ros, 
senoo calcado do lado d'agua e ' tendo um ln.• 
lude de metTO e meio pelo m~nw. Es\BS barra4 

~ens 11iio serio inferi oro• a 15 metros e t•rllo 
um e\'acn:idor e um desaguadora eonatruido:> 
tie alv ' n.aria. 

« .Adm.ittindo ~!} metroa come altura media 
de bat •agens de alTenn:ria., t >remos, aegundo 
o perfil typo pOl' :mim Clllculado, 135 metros 
cobicos por metro corrente de mumlhB.. orçan
do ae nlllll mul'!llh.a d~ iOO metros da cumpri
mento medio om 270:000$000. 

, Do~nd<Ke cada municipio com um açude 
desta" dÍDl&D.$Õel!, elevnr-se-~o as d •spezas to
taes ~m 8.000~0~ e no maxrn10 a 10. 000:000.~. 
•omma orç;id:l pero mu.,,trado Dr. Biurque de 
Macedo. ~ 

Dedu1...ae clarame11to de•tas expressõ-quc 

A\nda eo\)re as suas va.ntageua,dh o nr.Ama
rilio : " Em gre.nd& num .. ro e A pP.quena dis
~ncia une ilo1 outros. elle < aerveriB.1u de D.o.til· 
rAl refrigerio :i.oi viajant~ 11. tanto nos annos 
regularei. como nos da sêoca. A pouca esten.s~o 
d.os terrenos que ell a são destin11-do_I!' a. f~rtih· 
Bir e que de ardina.rio não. era rnu~IO alem das 
adjac<inciaa da ~ · nte. d1111>enll9on Gs gn11 i es 
trabalhos de COnll(lrva.ção, o au:rilio de wn en
genà.eíro etc, etc., basta.li.do abertuNa de regos 
d.e J19qtiena dimensão, .do fa<:i~ a"X.ecu~ão, por
\;llH~. p1'ra o qu"' . nlio ae o,x1~e ~IB . qu'l a. 
simpl~s int?lligencia do pr.op!'1etiirio e o.s bra
ça. de quo este ]>llll~a. • dispôrl ~bimo& cert<>e 
9.ue elle nio d~.slembnra oa meios que o h~bt
litem & co~r'Var l.ão preci?S& propriedade, 1slo 
sem & mfoima dependen ·is. do gover_no. 

e Não aaria difficíl estabelecer oa 111e1oa de se 
coiutru:ir por conta do Eia&ado UIJl8. grande qua~
tidade do pequenoe açudea. m&S cu111pr• -parllr 
de um priacipío, e veni a ser: qu~ o ~vo cea
reue nto pócle e llllo deve 1i~r m'lct1vo !' ~in 

· Jlltra. · e•pecte.tin. na presençl!' de uma idea, 
que tão intimamente _se i:etac1ona co1!1 o~ ~eu11 
mm ntaes interell8es. N1nguem attr1bmra ao 
Est&do a obr.ig&çio de con"truir par11 cada ttin o 

o must1-ado Dr. Julius Pink:M, autor deste rela~ 
torio, s • inclina.w.. não à.« oomt\'U~ÇÕ •e collos
saes,tendentea ã rep!'oducçio de novoa la.90$ de 
M<»ris ma.s às que podegsein aproveltlll' a 
zon:ta 'maia variadas e a populações ma.is es
parsas, eapalhadaa pelo territ<>rio àa provinc~ 
do Ceara. 

De outra. sorte pediria pars. cada n.m d~etes 
rosorvatorioa, bio a quantia. ~e- 270:000$, mas 
alg'QlDa eo11aa que se approxmtaBBe aos i.400 
ou 6.000:000$, orçados pelo Sr. Revy para con· 
. atrucçio do do ltocolozny e I:avras. 

. Conscientes. de que tl:ldoa ~ ~cuni1>11· d!!. 
soienoi11 e oeforçoa h u:rna.n.os aenam impotentes 
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para. transformar em Eden upia região visitada 
pebs sêccas p~riodicas, eomprAbenderam o~ 
illu;fr.'s proJisstona.es, ao~ quaes ?-cabo_ de 
tomar emprestado essas valiosas consideraçoes, 
que o nnico remedia para conter a rep~rcussão 
de t:i.l mal repousa,·a no augmento dos recur~os 
naturaes do selo, nos anno~ normaes, na rna1ol· 
fa.cili !ade pa.i-a o tH·oductor de acr ·sce,· s11a fa
zendo. por meio do rotoamento. do' t ·rren~s 
apt·ovoitavcis a cultura, nos h:i.lnto; elo previ
dencia. gerados peh> i·iqueza, e rnais do que 
t11do, peb n1aior facilidade de transporte.para 
suas u.l,")I"Cadaria.s 4 

A necessid:ule, part:rnto, rm•,·sti11do o ca
racter d1t utilidade 1pr,ü, bast:.ria pm· si só 
par,1 indicar 11 norma de e ;nduct<J. :e adopl.at· 
p ·lo ~overno em . r' ' '."-Ção a e.>te a~sum)t•), de 
int resse tão provtn·,1~! quanto n:\.:1011:tl. 

e Lassance apresenta1-am estudos sobre o meio 
do evitar as inundações do Jaguaribe ; infeliz~ 
mente não foram dados à publicidade. 

Em fins de Fevet·úro de 1878 enceto:t a com
missão scu11 estudossob1·e açudes,e, tendo exa1ni
narlo alguns sitios da provincia,apresemou plan
tas do l'eserrntorios projectaclos no valle de Gere
rahu,e " ' Quixad:í, Quü:ei raiuob i' ''• So br:d,Gran
j a e ~\.carahú. Além destes csLndos, o illustrado 
engenheiro chefe interino, Dt·-.Julius Pinka.s, 
t•ernetteH ao governo nm:1 e~pos1ç.ão snbre o es
la.ueleeimento de obsr,1'\·atorius nw teorologicos, 
construcç:ío de um t•:i.nal po.ra ligar o rio S. 
Fr:incisco ao Jagu:,rilJc. estradas do ferro, cis
ternas, poç0s artG>.iauos. tisborisação, otc. 
A importancla dcsLes estudos à <le tfll ordem 
que ins;sto des~a ti"ilrnna pel: su·t pnblic:i.ç;!o n 
o Dia~io Official. 

Sem procur"-r demot·ar :t :ittençilo da coimara Em Junho desse anno ei·a dissolvi<h a 
dos Srs. dep~tados -obre a8 y <nt:tgens raco- comm1ssao, a .. ndo o gorn•·no p1•eferc11Ciil {I 
uh •cidas, em theoria e pratic<e. dos resCl"•':\to- coostrt1cçffo das estradas de fer~o üc HaLu
rios.dºag-u:i, como meio de irrig-a::i'ío. passarei rite e SobraL n:i.s .1uo.e; fo1·ain npNveilados 
a mo occt1n:u- dos trabalhos mandados fazer P' lô 08 memb ·os d<t e:i:tincta commissão. 
govc:·n~ 1}ara. rlotar •l Ceari dest1 i1uport:\lllc No ~nno sei,ruinte, 

0 
g::i.binete Jll'C$t·lirlo pelo 

mcllwram ·r:to. St•. con~elhciro Sioiiubti. lnçu1abiu ::i.o D1·. Hcyy · 
Q:wndo de u1na a ou~ra oxtr~mid ide (lo lm· o est1i1lo tlost:\ q:iestno. Ch•Jg::i.rlo :i p1·oyiocia, 

perio repor~uti:t o gemido d1J angustia d.1 minha foi ~ste profission:>I en ·arninhado par,1 o nane; 
pro,·in ·ia, e das·que Ili • s@rvem de limite. en- aprr>sentanrlo depois de um anno on pouco mais, 
tendeu o governo de ent o que, p r;i. tom"'r :icer- 11111 esLudo rebtivo '1.0 1·1t.llo ,je ltacoloniy. 
tad11B pr(l\

0

ide:1cüs no sentido) de mino.-a.r as Tiyo occ~siiio de cxamin~r po ·soahienlo esta 
.;onse<tueocia" deste micl, cumpria-lhe conhecei· t l · · 0 •lle de It·col iii·i " ,j1's•• par e' :i provincu1. v~ ~ · _. ·~ 
"sua .. xlens1fo, c:"1gas e elfoitos. apen:is 70 kilonhltros ri" costa do rlíJ~le da 

Cou1 a m:<is lo1wavel solicitude, cnl'io!l "" provinda ; 27 da cidade dn. Grnnja e ·32 
Ceo.i'Ll. Uu1" commissão de engenhei>·os, l1omons d~ .,.illa. ela \'iços:i. soliro n Ser!"a tiranc\() ; 
co111potentes, p:<ra ~stlld<Lr ed1w pa•ecer sobre: sendo formadn r101· <luas ramiftcaçõos de-ta. 
e~l:i. i!r:1v" 11u··st:1o. n.nm de ha1i ilit:i.1-o a t•csnl- ~or:-'1, que , ão so cslroilando ;\tó. o P"lll'.J onde 
.,-el-a· ]H"ttdente e consci~nciosa1ur,nto .. \ide :oi projocL;vl 1 a barn1.~111c do rio lt :<0 ol•J<!1y, 
D<izcmbro do 1>{77 foi 1wnu,arh o•la ~ommi<sin. 'lue corre pOL' u1na extensão <le :~o k1lo
(1uc so compunha rL1 conse!h1·ir11 Henrique 110 metros, nwis ou menos pelo so11 lúito. 
Benure1.:iiM l~oh:rn o 11ns G1W3nh .. iros .\ntonio . - <l Esse Lral,alho <lir. respc1lo :i eonscr·:nçao e Paulino Limpo cio Akou. ,\lfr~do .Jo~c.: :-;,, irnc1l 1 · 
dc Araujo' Fr itn~. Erne.•to Anlonio Ln~8,. 11ce um:\ c1uanlirbde !imi::L(h rlc a~ua !pre jlO( erm 

F 1 se1·>"ir, se!?nndo os ealcul, s elo D~. l\e\'y. pnra 
Cunha. J:11iu1 Pinkas, Hcnri11uo '"i: :u·e. irri;,>ai' l~t:re:l:iil de iii·eao; ,[itforent.os, <lopois do 
A<lolpllo Schwar. o Leopol4o Schri1::Cl'. chr- tro~· annos de secca, curlform~ a ahul'a das 
;.ran•lo n. 13 de hneiro 1lc iSiS"' capil:il da d 
·• barragens 1m•jecb as. provincia do Ce3.ra. 

Seg-undo os seus cr.lcul' s. assas b~rra.gens; Se<rundo as instrucções do IWl'et'no. devia - . . 
' , y em. di~ars •S hypot!lc"··s, deve'riam rit!mg1r, a 

elb porcol'rer" p1·ovin<!ia, cstud:ir o melhor i~ o. 20 metro'5 de altul'a, a 2~ a 25 metro~ e a. 
meie de ab.1stecel-a d'agua, de JUodo a prcser- 3, a 30 ; a de 20 metroe de altura. teria uma 
val-a da completa secca nos annos escassos de · ~ 49~ d , -
inverno. pll.rede de alvenaria .. e_~<> metros e .e:s:;ensao, 

com o volume de 23,6)0 met.ros cub1eos, para 
Desde o meiado de 1877. porém, que ~s diffi- conter no reserv:.ILO!.'io ii.500,000 metros cu

cu.ldades de commumcaç1ie'> ão littoral para o bicos d':igua; a 2ª de 860 melros de ex.tensão, 
interior SG :iccntuavam de dia para dia, tornan- com o yolurne de alve!Ulria de 52,i30 para 
do quasi impo>,ivel a commissão estender seu conte!' 36.20ll,OOD metros cu.bicos d'agua.; a 3~. 
campo de observações e e ,tudos além de certa ele 1,G95 Olºlros d~ parede, com o volume de 
zona r~lativJmente proxima a costa maritima. alvenaria de H7,000 metros cubices para conter 

O presidente da proürici:l, tendo presente i93.000,000 de metros cubi-os d agua. Ka.1:1ri~ 
esse estado de cansas, encarregou a commissão rueira hypothese a qua.ntidade .d'agua seria 
de· outros trabalhos; como 1iatudos a re<pei.to sufficiente, segundo affirma, para irrigar 40.0 
d:i. ex.oquibilidade do plano do iiorto da Forta- h.ectares, na 2ª p~t·a i,200 hectal'e3, na s~ 
lei:a de Sir Ha,v!.:shaw, dos meios proprios para para 3,iOO. 
evitar a.s inundações <'lo riõ · Jaguaribe na ci- .Sem entrar na analyse do orçamento da des
dade do Araeaty, e de dotar a Fortaleza. d'a.gua peza a fazer com, esta .obra, orçamento ,qne 
potavel a.bundante, derivada dos mananciaes da parece não .estar a cobert~. de contestações, 
11err& de Marll.ngua.pe. Os engenheiros Foglare limito-me a e::ril.mi.nar os seus resuhadoe,_pelo 
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cuat~ por que deveria ficar a 'qu:i.ntid11d.i d'a~ua 
precisa. parn a irrigação ~sses terrenos. " 

Segundo o mesmo engenheiro, no a.~ude de 
20 metros de parede, a qwintid:1de de· i,000 
metros cubicos de agua. viria CU$tnr 24.~SO ; 
na hypothcse de uaia. parede· de 25 uiatros 
eata :ne~ma qua.nlidade de a~ua. dern•·ia. custar 
:l.7$480; ua. de 30 m~tl"os i5$050. 

l\fos, Sr. presidente , de$de quo .se considem. 
que a . quant.idade d·agua p:1ra irrig-a<;ão de 
te~renos 'Var>t. ~gun.dc o g-rii.o de O\'a.poração 
de caitll um delles, não se póde aeeitar os cal
culos do D1-. Reyy com rela~.ão :i qaa-utiMde. 
d'agua precí~ para irrigação <le terrenos nas 

. condi~ões, em que devem se ach&r os que forem 
aprovoib.dos pelos rcservatorios projecta<los. 

O Dr. Revy calculou que para cad:i heetaL•e de 
terMnO C \)ara Cada. ~gu.ndoJ seru pteCi$Q 
apenas meio litro d'agua. parll irrigação ; en
tretanto domonstraroi com testemunho.~ scien
~itic_o~ da rae!hol" a.utodd~e que eetn. qu~nlidada 
e rid1culamente msuffic1enle. A e:tperiencia 
está feita. om paizes cuja eva.~oração regul:l 
com a quo se dà entre nós, por terem a mesma 
t~mperatura ambi•illt.e. 

Por exemplo,nn.s _'lntillias, cuj~ lempel"tl.tur.i. 
médi 1 é de 27• centigr:idos, o Sr. .More:1u de 
Jonnés calcula que a eva.poração das ag-uas 
fiflvi:les e pluviaes noclurna regula de 233 a. 
428 millimetros o a diur11a de 2,382 a 2,472 
millimetros, ott no total de 2,715 a 2,000 milli
metros annunloo.ente ao eol, isto é iOO o i06 
polleg-ada11. A' 1>0mbra 1;eria a medi11 annual 
856 millimetros ou 31 polegnde.s. Tomando 11or 
coeJiciente de evaporaç.lío uma unidade inferior 
21u, por :inno, ou como quer o Di·. R~TY 
i"',75 chegamos a terrivel conclusão de que a 
q1rnntidade d'agaa de cbnva ca.hida. nri. pro\':in
cia e toda :t.bsorvidll. pela athmo~hera, pois 
que a rnédi<1 d:i.s chuvas, segundo ;1s observa
ções feitas D.l\ cidade da Forulleza, po~ espaço 
de 30 :innos, dã apenas i"',30 a 1"',50 nnnual
mente, como se póde verificn.r do. tn!Jello. que 
te11ho em ru5os ! 

.\nnos Di;u; t!c cl1uro ll.:•Jia quii111uc1;al 
c1n rnillimctro1 

i849-1853 92,4 1,3i2,4 
1854-1858 !JO f ,491 
í859-1863 H S,6 1,482.4 

' 1864-1868 1i8 1,405.5 
:1800-i8'i3 i25 í,i'S4 
i874-18i8 85 i ,015,t. 

:Mas admiti.amos que as aguas conservadus 
nos reserrntorios, por isso que olferecem me-
nOI> superlicie à evaporação, possam ebeg:i.r ao 
prazo pr.·fixado i>elo Dr. ,R.<)vy no seu estudo 
sobre o de ttacolomy com a f!.Uantidade cnlcu
fad:i por elle na seguinte tabell 1, qUP. facilita a 
compara.çã'Q ; lJ.ind:i. assim falt.o.-nos 'terific..'\l: si 
a quantidade d' agua e~gida para irrig:1ç.ões dos 
hect:ires de torreno a a;lro,•oitM, serâ preci1;a
mente o. necessaria l'jl.l"ª que elle r•roduza ce
reae:.. 

V. I.-44 

O engonh•!ir<l J. füivy acredit:i. que um su~ 
primento d'a.gua di:i t5,000 metro3 cubi~oi!- &ori..-i 
suf.ficiente para. regar a.mplamente por anno Ulll 
hectare de terreno, funde.do "m que nss pe
quen ·1a irrigu.ções dos paizes quentes tein se 
;i.cb.ado p11or:i. médi& d'a.gua., neeess:>.ria para ir
rigar Ulll hectare, por um segundo,-trl litro. 
Esses d:ulos, porôm, peccain por deflciencia, 
como pa.sao a demonstrar. 

Segundo o notavel a.grononio conde de Ga.s
parim, no sul do. FrAnça, os terrenos compostos 
de 2/5 de areil!< requere_m uu;a. irrigaçilo cada 
11 dias; os qne contem 3/<J um:t por cada 6 
di:.s, e íin:Umente os muito arenosos uma de tres 
em tl'es dias, du~ndo cada. rega 24 horas, com 
uma camada. d's.zua de Qtn,08 a 0"',10 ou iOO a 
i ,000 metros cubico3 cada.hectare. Teremos, 
por~nto, nestn hypothese: 

N. de rogas Terias eon• 
rle !~ bs, 1011do 

lll. cabico Por sc~llndo 
d'agua litroi 

ili 40 p. 100 de areia iG,000 1,03 

30 40 > 'JI > . > 30,000 i,93 
60 80 > .,, ,, ,, 00,000' 3,8() 
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Póde-se, tah•ez, contcsta.r o yalor das ~pe
riencins · desto i Ilustre agronomo por sorc.in iso
ladns. l:'re1·enindo esta objecção,procuret saber 
si citas repon~Ewam em factos d· mnior gene
N.Jidatle. firmei a condcç-ão de que são de todo 
ponto pro~edente> . Assim ó que lemos no T>·a
tado rlc lrrig_<J,Çcfo do engenheiro pie monte~ -Ra
phael Pareto qi1e para cnda reg(I. de um hect n·o 
de prado e por sO:!'nndo..é preciso: n ns Boccas do 
Rod:ino. ~rto de :.\rles-1,02 litros cubicos, no 
Aliver gne 1,2-'> litros cub:cos, em Latour P_erto 
da Tau\·e 2,00 litl'Os cubicos,em Milão i ,00 litros 
cubicos na provincia. de Ivra. Pi, monte, :l litl'O cu
bico. O sabio cnõenheiro de pontes e calçadas 
Hervô Ma.n.-.on, em uma memori:l. apres ·nt.'\da 
i .\cad~mia

0

dc Scienci:lS, em l.863 d,i como re
sulta.do d~ repetidas experioncias, por mais de 
tres a.nnos, qu e para um:i. boa rn:;11. nos Vosges 
erio precisos i60 Htros d'agua. por segun<to a 
pol' .hectare . 

Vidalin, na sua reccnt~ roonographia 7J;·ati
qHe 1les irriqat ío11s en France et 611 -4.lqerie, 
diz q<v:i no m'' Í) dia da Fra.nça a espe3s111·a da 
camada d'a.gua. para 1•cga de um e:1paç.o de ter
reno d ·i um 11ectare e geralm'nte de 0 ,'0 10 Jl:ll'll 
o;; pr«l<los, e de O.i•i2 para os cereacs, sendo 
algum11.s vezOi e~ccdi(h e3ta quantidade. 

Obtemos, portanto, na h>•pothese mais fayo
ra vol :io chefe da comml&-<i<io -de açnd•s do 
Ce:i.r:i, a média d ô i ,000 a 1 ,200 metros cubicos 
para c:ida reg-~. 

Fazendo-.;~ t OO reg8s aunu11.b1 'nte, termo 
inrerior ao do sul d:i. Frnnç:i. ,.., Arg ·l ia, elide 
rn~ulam de 130 a HO no ru smo p ·rio:lo, te
mÕs que paM1. Cl\da. hectare d· torreno aio n ··
cessarios d1 100,000 a 120,000 metros cubicos , 
q:ie a custo <b 34$390 por Cllda 1,000 m·?trcs 
cnbicos, na hypolhese d~ uma bar ragem d() 15 
mel1·03 d e pareda fica.rao por 3: 4~$. na de 20 
metros d-• parecle. e a custo de 24.$680 por me
tro c ubtco. 2:468$ ou 2.961 :600$ para reil"ar o> 
1,200 hectnros pr opostos P' lo Sr. Revy. 

:-la h~·potbese d·, uma bam1.gen1 do30 mctr06 
de parede. sendo o .custo de i,000 metros cul>i
Côs dlJ 15$050, temo• par:i. os i00,000 melros 
cubicos pi.-ccisos para cada hectare annualmente 
a importancfa. de 1:505:;';, e para os 3,100 hect:i
res a re~r. como se vn do q a adro a que me re
feri, 4.6&5:500$, supposto que a. quantidade de 
;i,gua contid:i. nc resermtor io elo lt:acolomy eh e
ga~se para tanto. 

O S!t. PnESTllE!\TE : - Observo ao orador r;ue 
".l~tiio findos os iO minutos. 

O Sa. PmiPEU :-V. El:. terâ a bondad~ de 
m 1 ouvir por poucos mi nutos, porque vou con-
cluir . · 

Esta despei:i. ecr-.í. a.penns feita para irrigar 
um t.err ?no 11ue poderi produzir de ccroaes, ao 
muito, de iôU a500:000$, &egundo o e.'\leulo do 
proprio Sr. füívy, 

O Sa. PRl!StoE~TE :-Peço :>.o nobre deputado 
para r eduúr aa sua" ob•ervações . 

O Sa. Po~!Pl!.O :- Eu \•ou concluir, Sr-. pre
sidente. e a eamara, espero, t~rá a benevolen
cia de consentir que eu chegue ao tim da. de
mons.:tração que ene.-,t~i, prometl.'~ndo rezumir 
ao s trictamente nei:essirio o que tinha a dízer. 

O SR. P1n:s1Dz:n:E :- V.E:s:. pediu2.peuas ur
gencia. por to minutos e eu devo obdecer :10 
regim~nto e :is dete.·,ninaçõe~ do. casa . 

O Sa. Poi.r!'ElU : - Como ia dizendo ; de;do 
que temos de fa.zGr iOO irrigações, a. quantidade 
d'agua torn:i.- •e avulta.da.. emqua.nto que o 
terreno póde pt·oduúr d~ 100 a 500:000$. snp-• 
posto que a :i.g-ricultura. na minha provinci·J. 
adopte os mais :ulian ta.dos processos ; mas, Sr. 
presidente, ou\•iu a casa " <iemonstração da. 
inanidade dos calculos do Dr. l~evy, quanto ao 
preço por que S.ca a. agua, tão e:s:agerado que se 
torna impo~>iYel ser aproveita.do pela agr icul
tura, s1nclo inasmnia acreditar que haj,1 quem 
oe scr \•isse dess:i ag-us para augmentar as ' co-
uomias :i.dquirilbs no roteamento dos campos . 

Re;t:\-nos examin r si a qu::ntidade d'agua 
destes açudes é sufficienle, j:i não digo pua 
i rrigaçiio dessas tenenos pot um anuo, m·1s 
p.:>r uma parte delle. 

Sr. presidonte, e a sciencia que nos ensina. 
que indep.)ndente da evapor ação que se far. na 
relação dei dotls metros cubices, ou 100,75, como 
quer o Dt. Revy, n l!- mas!l:l liquida. das aguns 
pluri:l(lS daran tc 11121 anuo, outros pl1enomeno3 
concomim p:ira o dísper(!ic:io 1hlL'\ : sendo den' 
tr,: estes o mais impo:·tante o da intiltra ção que 
se dà, jã. não digo nos rescrvo.torios ass~nt~s 
sobre roch:i.s, mas nos canaes do irrigação, 
qut) lhes ser1•r1n do derimção. 

Laffinour, estu1la.ndo ess \ mo.teritl. no sou li· 
Yl'O L 'i1~gin.ie i.c~ c.yricole, chaga il conclusrio 
de que paro. os ter.•enos compactos 11 não <><:cu
pa.dos de mat'.lS, a infiltra'}:1o se d:i. nt• rol:i.~''º 
de 0.70; pal'.t os mes1nos terrenos :tbrign~os 
por matos, na de 0,60 ; par.t o~ p :m1oave1s, 
uescollertos 0,5!1 e po.ra os mesmo$ plnntll.dos 
0,4.0. Dt\qui vê-s·, 1111c a perdl\ rl'ngua. .urtM
:G~nada Ngula. du 2j5 1~ 5(7 sogu11do a m:uor ou 
men.:>r porosida\le dos terrenos. 

Desde, port:rn to, q uo ci po rdido. esbl. q Qn.n tida · 
de d'ag<Hl, n. <1t1e o olforecida pelo e ngonheiro 
pAl'a o~ tros annos do 1eeca. tom do se dimi
nuir 1111. relação mínima de 20 ºÍ•• augmontan
do port:rnlo o custo da que fica di1ponivel ; 
em ''ez do preço de 24.~ uor i.000 metros cubicJs 
ou i5$, como aceitàmos no. argument:içã.o, 
segundo as hypothescs suggerid:i.s, teremos 
30$. ou i9$, para seu prrço real ou e!fecti
vo . 

Ora, sendo. na. melhor hy pothe"se dos traba
lhos do $r. Req, sobre o açude de ltacolollly, 
de 93 milbões de metros cubices o \'Olume d'a· 
gua para. os tres a nncs de secc.,. dedur.ida. a 
evar:oraçiío, é fa.eil de ver que é insu~cientis
simo para as irriga.çõas e:ug idas . 

Desde que são precisos para os 3. iOO hecta
res de ter reno ;i, irri~r 3. 100,000 metros cu
bices do ag ua. paro. cada rega, a. cooclusã1 serã. 
que para iOO. minimo ctlcula.do p ara 12 mezes, 
a quantidade preci5a ser ml!ltiplicada por 
igu:ll facto~, elevnndo-sc o consumo total a 
310.000,000 de metros cubicos ou tres \'ezcs e 
tres decímoe ntais do r1ue havia no reserva
tor io. 

·Passa.rei á antlyse do oulro trabalho do Dr. 
Rovy, ao do reservatorio de Lavras; mas o 
farei tão sucdntamentc para não abusa\' da. 
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l>one,:olencia da camara, que V. E~ . • Sr. presi
dente, não será obrigado a lembrar-me segunda 
T"e:r. r1u1) o tempo concedido d. minha urgencia 
acha-se terminado. O Sr. Revy Dão foi nest~ 
trabalho, minucio>o como no do ltacolomy ; 
sirvo-me das bMcs offerc~idas, publicada.<; nos 
anne:i.:os ao relatorio do ministerio d:l. agri
cultura. 

:icima na 4istanci' de 38 k.ilometro.;, p::-lo 
meu os, do B~q ueil'ão. > 

.As aguas tr .. nsborda.nt.:s do lago, d~scendo 
pelos ingremes fta.ncos da montanha em uma 
serie de ca t·1ractas e redemoi ru1os, pelas tre
mendas correntez1s devidas a. sua quéda, car
regaram comsigo p~dras de todo tamanho para 
os bu1·a.cos fo~mados pelos bloeús err.tticos, e ª" 
massa.~ d' agua, redemoinbando com tu.es blocos 
reduziram-as a pó, abrindo outras cavidadl!s, 
que se íora.iu a.o>rofündando ate a.\ra.Yessarcm o 
masaiço d:i rocha., min·mdo e <!•:;tacando nova,. 
ped~a.s, que cr.1m llrrasbdls par_, o canal do· 
rio abaixo d l serr.1. • 

e.O reservatorio p1·ojcctado, de Lavras, fica. :i 
distancia. mais ou menos de 80 kilometros da 
villa da Missão Velhn, centro de uma lu.boriosa 
po1·onção, e a 83 kilometros da conttueocia dos 
rios que descem da serra. de Ara.ripe. atl"tlvcs
sando o valle do C:1ri1•y, pa.1·a engrossa.r o Sii.1-
:.:ado, formando ttm só dc:de a cachoei ra de 
l\füsao Velha ao rio Jag-u~ribe. As vcrtent's 
que a.litncntan1 estes rios estendem-se ate os 
limi tes das prol'incias da Parahy!Ja e Pcru.am
buco, foriuando um:i. g-r:i.nde bacia, cuja. e~ten
slio se r'.O•lerá eomputnr em 250 kilometros. 

" Aisim, p !<lr;:; sobr ~ pedra., fui de.>t.aca.d« do 
leito do monle q11art: pelas· aguas do lago, qu'~ 
abriram e fiz~ra:u seu proprio c:mal através ela 
montanha., baixando o ni,•nl do hgo, o.té d1sap

. parecet· elle complotari:nnte para dar logar ao 
actual valle de L:lvr •s, form:ido de terr.i-; allu
\•ia.e~, depl)!litadns ant~riormente pelo lago. " · Es;as n.gua> ad,1uircm grande YOlum3 na 

e;sbção in~·crnos:i, o.tra\·essando o Boqueirão 
n' nlturn. do Ires a quntro 01~t1·os com 50 mi
lhiles de m~lros cuoicos d'agua por 24 hol'as. 

Sogundo o engenheii-o R.evy, a serr~ do Bo
quei1·iio <i uma 111ont:i.nll.:). de rocha de q_uarLz, 
eleni.ndo-s~ s1111s c:uuudas p:n·ii. N. E. da. fot·
maçiio de gneiss ,10 '·alie, em 11m ang-ulo de 
3Q a 40·'. Atiingc a montanha no Boqueirão a. 
altura ti~ \l3 metros e eleva-se r"pidamento 
.para lesto algum:1s conten:u de metrns. Nesta 
:ÜL11r•1 <le 93 u1etros :i. gargl\nta tew pn.redes de 
rochas verticaes,que form.aX'I a margem direit:i. 
e 11 e<queru:i. do rio; estas p(lrcdes, \lOr uma ex
ten..iío consider:n·el, íic.'lm affastadas de 40 
mulro6 u1u:i. da outra. 

Neslas p:i.redcs o p:1rticula.m1ente na oceiden
tnl(po1· c:1usa da ia.eli11.:1~.ã'.o d:1s c:i.mads.s: p:i.r:i. o 
111doeit~),a lut'.l entre a.s :.1guu do rio e a.s 1'0chas 
1!0. ij~rra. estu a.rchivad.1 em innum~ra.,·eis perfu
ra.~.õe:i foi t 1s polO'il redemoinh0s do rio n ' massi~ 
ça. roch:i. <!e q ua.rlz : porfur:içõcs cujo di:inietro 
varia de Uula fr.1cç~'io de metro a muitos m~tros. 
Parto d:lS p()rfunções ~rmMe~~iu nas solidas 
p:lredos;parte rolou no foi to du rio •! desappa.rl'.
.c ,iu. As perfurações restnnt~s são toda.i poh
da.s no interior e conicas, tendo n:i. boc' u1n a 
muitos metros de dili.metro e termin indo fre
<1uente1uente no fundo em uui ponto; sua pro
fündidad i e de 5 a 10 weti'Os. Onde .:s cama.
das da. monta.ah:\ não foram altera.das por 
outras causas, :i. super~cie da. parede é uma 
unica m:1.ssa de restos destas perfurações . 

E d\1qui,conch1e o 1ues1uo engenheiro que e~ 
tempo re!lloto :i.• agu is do Salgado es:iver-tlll, 
u1u t v~z ao menos, a 38 matros acima do nivel 
:1ctual da enchente do rio, e como (prosegue o 
mesmo engenheiro na sua. d ~!cripc;!o), a maior 
pa.rt~ das terras do valle d 1 L.i.vras est:i. a mui
tos melros abai:to dest ·1 nível, segua-se que 
durante :iciuelle remoto tempo, no qunl <!Sh 

perfuração foi Í!itii., o valle de L wras cst·tva 
coberto d'agua e era, portanto, um bgo iuto• 
rior.> 

p,mi. 1.Jorrag-em desta garganta p:opoz o 
Sr. Revy a construcção de uma par ede de 

o.lvcnaria. com 40 ·metros dê altura. sobre 315 
ele largo, formando ulll Yolume de alv~naria 
de 180,000 metros cubicos. e mprezr.ndo uma 
ma&3a d•t1gua cçm ~ .500 milhõ~s de metros 
cubicos. $~u Ol'pWCUlO cleyam a d%peza :1 
fuzer á som.ma de 5.633:000$000. 

O $11.. Pn.i:SIDENTE observa. ao orador que a 
hora já estâ dadot. 

O Slt. Pom•.c:u :- Vou resumir o mais pos
si\'el. V. Ex. m•; ha d~ permittir· que só enun
cie os algarismos lot:.\es refo:•entes a este orça
mento, incluin<lo-os, dcpoÍ$, por extenso nom~u 
discut·so. 

Sr. presidente, e::sL<~ orça111ento, que di para." 
foitu1-a do res1Jrvatorio de Lavrns 5.663:000$, 
foi :innlysa.do por dous profissiono.es, u~ do ; 
quaes-o·Sr. Fo3'lare-fci parte da. i~ commis
são de açudes. Dizem elles no seu opusculo: 

e. O orçamento do Sr. Revy decompõe.se aos 
seguint'lti c:i.pitulos: 

"' 1. o Melhorawento <las estra
das do Arocaty ~Lavras. 

« 2." Córle de pedras p~ra ali-
cerces .•.....•...• .. •. 

« 3. o Obras preparaoorias .... 
e 4.0 Alvenaria. do muro da 

. barrngem, etc., (aqui fi
gura o enigruatico alga· 
rimo de 18'1:<>00$, que 
tomado por uin erro ty
pogra phico , pode ser 
tambem i .840:000$, e 
deyo scl-o, Yisto que se 

100:0003:00 
50:(100$000 

refere a. 122.ii'6,11•Jdelil-
1•ernaria, que não é pos· 
sivet seja feita. a. 1~98. 
mas a 14$980, e neste 
c.'1.so deve prev:i.lecer o. 
maior a.lgs.rismo)..... • 1. ~40: 000$000 

~A illclwaçio do terrena! no valle de L&\-r is, 
o quasi de um metro po~ kilom•~lro ; portanto, 
a.3 aguas dest~ lago eatendorom-se ;:elo valh 

61.334,m~ de ac-gamlLS.\'a. (Isto 
se refere provavelmente 
â mão de obra que é 3$ 
po~ met!""O cµ:b.ieo, m~ a 
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: mportancia ficou em 
branco, o que nos dfi. o 
direito de incluil-a) •• • . 

. j 5) fÓ~~:~~~ .. ~~ .. ~~~-e~~-~r-i~ 
184:~ 6) E\•e ntuaes 10 º!• · ....... . 

t.21s:oo ·:sooo 
1.218:000$000 

2.361:00~000 -------Cimento de Portland ........• 
Pedrn.< quebradas, etc ••....•• 
(( 5.0 TrJ.balho:construcçiio do 

9-2:000$000 Soo11na. - ..••....•. 
7) Juros do capital : 6 "}o du-

U.616:000;$\)00 

muro -- - - ••..... ·'- -
" 6.e Boeiros d e desagua-

552:000$000 ra.nte tr es :innos ...... _ ... 2.631:000$000 

mento ............... . 
« 7 .0 Reprezas ............. . 
.;. 8 . • !lfachiuismos .... . ... . 
" 9.• Madeiras ........ - .. .. 
o1. 10. Scm·iço de engenharia 

durante tre> ~nnos a 
4 112 •/o sobre a somma 
'Precedente •.•.• . .•••. • 

" 11. Desapropria~.ão de La-
vras ... . .. . . .. . . - ···· · 

" ·J 2. ldem de terr:is . . ...... • 
" 13. Juros do capital durante 

tres :i.nnos a 6 •/o-.. ... 

" 14. Eventllaes, 10 °.: ••.•••• 
E1:tudo feito F.ltJ agrn·a_ .• _ . •• 

Tot..~l .......... . . . 

120 :000~000 
100:00Q$000 
150:00~00 
60:000$000 

777:000$-000 

200:60§-000 
100: 000:)000 

1.230:00~-000 

8. 066 :OOO;SOOO 
800 : 000:)000 
100:000~ 

8.972:000$00() 

Os u1<!s1110 ; ~ngénheiros ~prese:atam o orça
mento das obras complementa.rcs, indispensa
,•cis. E'" &og-uítitc: 

i) t;ma repress:i d '! alvenarb 
de 'J.OOU m. e. a.20$000 ... 

2) Dou~ canacs 
de distribui
ção, for nu do 
cada u1u tle 2 
diques de 50 
motros q u a.
dr.idos d~ sec
~'.ão e 20 ki
lom~tro• eh 
comprimento, 
E ej a JCO\"Í-
menlo de te;- - m. e. 
ra .. ....... . 

3) e a n tl e s de 
d is t r ibuição 
de 2ª e 3"- or
dem: 500 kilo
metros com iO 
metros qua
dr.tdo~ de ~ec-
çã:J . ..... . .. 

4) Regos d.J di
ver sa s dimen
sões. cerca de 
100 .'ooo kilo
iuetros e o m 
O,Otm quad1-:l
dra.d1 d~ sec-
ção ... ... . . . . 

4.000.000 

m. e. 
5.000.000 

m. e. 
i.000.000 

T <>t:ll flo movi- 111. e. 
ment.o do terra 10.000.000 

Ca.lculado o metro cubico a 

1SO :Q00$00D 

1$200 pref:iz... .. . • • .. .. • 12.000:000$000 

Súnuna •••••••••••• 
Do l'·JS)l'\"iltorio orçado ..... . 

17.247:000::;000 
8.9i2:00o$QOO 
------ -
26.219:000$()00 

Des1in :\ com a conser\"~ção dcshs obrns, se
gundo os c:i.lculos dos Drs. Amarilio e H. Fo
glare: 

1) Juros e amortiUl.~.ão do ca
pit.i.l de 26.000:000$ a 7 º/o 

2) Cooso~va.~ãó d~ reprei;a : 
2 º!o cio custo .... . ...... _. 

3) Cons'!r\'~:1o dn.s obras de 
irrig:\ção: 6 º/o do seu custo, 
~ <~ ut contar accidentes , 

t.820: 000$000 

180:000$3)() 

inumla~.õ~s, etc ...... . .. - , 1.020:00~'000 
4) Fiscaliz:ição, arrooada~.ão , 

g L1·1 rdas,_ etc~ , 300 emprc-
g:::dos a 500$ ........... . 150:000$000 

Totnl d1 dcspeza annual. .. 3.ii0:000$000 

E!tudan:!o o phcnom•no da evaporação e in
fi ltração, concluem este• engrnheiros : 

"" L•• Qn~ o r eserratorio do Bo11ueirão das La
VL'ns, com uma. superficio de i0.500 hectaros, 
mal cheg-.wà parn irrigar os campos d! Icó, na 
Cli:len~~o de 10.500 hectaros ; visto qu'l ji do 3• 
nnno não ter& mais di · ponivP.l :i. "lu:mtidad~ de 
200.000.000 metros cnbicos, necessaria annual
mente . 

"" 2 .0 Que senclo a 'luantidade d'agua. dispo- . 
uivei. nos tr~s annos, apen:1s de 565.000.000 
1uetros cul>icos, e a d•:speza. :i.nn\lal de •• • •• 
3.i/0:000$. de1•e-se cobrar a enorme taxa de 
1G$830 por 1.000 m'lt ros d' agua ou 336$600 por 
hcct.~ro e por anno, isto é, um:i. àrca q110 nu.s 
m•·lbores circumst.anci:ui produzirá 800 kilos de 
algodão, no valor de 120$ por anno _ 

"" 3. • Qt: e pretendendo-se esteeder a irriga
ção aos campos do Limoeiro, que ficam abaixo 
do lcó e s'l.> oito vezes maiores, o preço da uni
d:1d') d'agua augmentaria. em uma proporçlM> 
espantosa, emq11anto o c11~to da obra. monta.ri& 
âeerca. de 150.000:000$, e a agua represada s ? 
esgotaria em menos de cinco m~zes. ,. 

De c1ue, senhore; , servirbm reservato1•ioi 
como este, si não poclcssem apr ... v •itar a la
vour:\ '! 

S•!l' ia.to precisos, portanto, t1·abalhos comple
Dt<mturos. foi~urn do ennll.!!s dn irrigação, d<: 
b:irrngens e outros trabalhos, que i111portariam. 
aegunJo o calculo do Dr. A1n11rilio, 0111 .... 
17.247:000$000. 

O Sn. Pniiato~-JTK :- Ohaervo do no,·o llO 
nobre <leputad\l que n hora já est.i. dada 

O Sr.. PoltPJ:U : -:- Vou resumir o mais 
pos.;i vel, decep:m do mesmo o pell6alllenl0 par:\ 
~ttonder a V. Ex., resel"'V'.t11do-me pan. em 
outr:i. occasião volt·tr :l. esta. questiío. . 
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Sem entrar nn. demonstra.;-.ão da necessidade 
d~sses tnllalhos, direi que <'om a. consarvação 
de!les e com o pesso'll neccssnrio serà. neces
sn.rio :mnu:i.lmente o dispendio de mais de 
3.000:000$ e ta.nto basta pn.ra tornn.l~o onero
sissimo. 

valle elo Jaguaribe e ou vil" 05 c1n~·ixumcs d"s·<a 
povoação. 

Níio me sendo dado estatuir no5tll momento 
analysedo terceiro trabalho feito pelo Sr. Revy, 
a custs. <los r ecu1·sos do orçamento vigente, rue 
lituits.rei sómente a o confronto dos resultados 
e•µor .. dos por esses grandes reser1•atorios com 
a realidade ou \•erdade dos factos. 

A. falta do cereacn, <1ue entfo notei, era de
vida o.o inve~n:i <}Ue, :1peza.r de peo1uc110, ruas 
intenso durante os 1nezes de Maio ~ Junho 
p~oduziu um volumo d'agua no Jagua1·ibo mai~ 
•JUC preciso pai·a as irrig:i.ções , occasionando 
enchurr:idas rl'1c le\·a1•ani as pl~n.tas,tics do valle 
n;j'ua ab&ixo. 

Tres plantios foram feites pelos !1abitantes 
ribeirinhos do fagunribe p"ra :i.proveita.r :i cul
tur:i do algodi<o: o l 0 foi le\'l\llo totaln\enle pela 
corrente ; o 2~ t:unbem o foi j t1nl.a111ente com 
os cercaclo.~ , clcpois de !J di:<s ele sitllmersií.o 
n·a~~a. , o 3.., a.fin:il consebuin ,·ing=i.r. 

Pretende-se que o i-escr ;o.lorio de Lavras 
lornaria o vallo do .la.gu,\ribe um eden, p:1r:~ 
o <1us.I corre1·iam as populações d:1 provincia elo 
Ceara, como movidas por condão magico e mvs-
terioso. • 

Sob o ponto de vista moral iiãose póde admit
tir qun a poptt!:lçãô de umo. provincia, mn.ior 
<le iOO.OOOºhabit:1ntcs, pu<lcss~ convergir lO'h 
para. um valle qu'! a.pena; adimittiria 200.000 
h:i.bitan tes. 

Est '· espe1·an~~ ÍlC$.~á. conú.uac\:\ nos do :ninios 
da chimct·a. 

Demais, Sr. pre.;illontr, ha um facto quo 
,)esdc logo põe por t'..'rra o optimismo do cng11-
nh<Jiro c;u chefe da. commissõ.o dr: açudes, e é 
•1ue durant•• os :•nnos normaes o valle do J:•
gu:lrihc ó reirado· mais OLl M•!MS :ibun•lo.nte
mcnte pot• oitó mer.cs. o que pt>rmitto tro.l.>all1os 
de irrigação, i: o plantio de todas o; C•!rCa• i~ 
no seu vt•llC. 

Os qu:ltro ultimos ln" ZOB elo anno, pcriotlo 
qtto parc:o a rrincipio oxl.,1180. siío e1L1[1re0~ <10s 
pelo lavrador n« construcçií.o tl• i corc:u:los, :q>.'1.
nbti da oolhoil:i., ~:m1ento •lo m:i. t tos, etc.; 
Lempo hem aptovoitndo o necossn1•io MS tr"ho.
lhos :.: grico_lns . 

Si i~to l\â-~e ann nalm an t · no Yallc elo Ji•gua
rille ,por '111•• a popul1Lção da llrovincia do Cear:• 
n:io condnnsou-so 1.0<la nesta abençoado. rogiiio 'I 

Que obst:1culos 11u~riore!I, invencivei~, se 
oppu~e11Lm :i. isao ~ 

Não so eo1upruhoudo como pos.~uin<lo UI.o 
bdlas ter1•as, tivesse procurado lo.:;:i.:es uiais 
ditficeis e menos productiveis. 

Ma3 conc!dido quo o gmude açude do L:tvl'as 
che"".LSSe a irrigar to<los os terrenos do vn.lfo 
do hguM·ibe, que S'.)m duvida ó um (los u\:iis 
fertui~ d:> mundo,po~ isso qu·~ ndl 1 :ie.enconLram 
3 e 4 metro> de terreno de a.lluv1ão, segundo 
:is experioueins do S: . Re\·y, não tendo rimes 
nem nos celebres tArrenos do pii=ta hnnga.ro, 
r1ue apenas tem 1,25 mctr~ de t~rrl'.n_os vege· 
taes, po: que as · popubçues r1\JQ1r1nha.s do 
·mi.nde rio sofi'rem annu:i.lmento como ns dtt 
~aioria da. pravincia, e algumas vezi;s mafa ~ 

E' qu~ lia um probhma a r esolver com relaçM 
ao curEo. :ia r••gimen ao rio Jaguaribc, com 
relação ao r :·gimen d•: todos os rios qu ' c-0r.-cm 
no norte do Brazil : é •1ue n.s gr .. nd .. s c1u:das 
tl'agua ou 1. s gr.mdes im•1.•rl\OS trn:i;em ~upm·
alltmdanci:l c1ue nio só f izem cm·rer os r1os om 
toda a sua latgur:i, como produz .. ru lr:rnsbor
da.111&ntoa, qnG d•?Slloproveit:un os c&111pos pro-
prios at lavoura. 

E' esla. a c:lu&a urdinaria dos solI'rÍllu?nlos da 
popul:i.ç~o o foi o que so dou no. p~o\'incfa no 
anno findo. '.l'h·o occ:lsião de percor:cr todo o 

Eis u111:i. •1ueshlo ,[e <1ue nâ'l t1•;,t.a o eHge
nheiro e~1 cliefe,encar;·eg:ulo dos ::i<:ndes, c1ues
t iio das mais import~ntes, pm· is31) qne t<i~de 
:1. rcgalarizar o rcgimem <lo ~i1l Ju3'11aribe, 
p l'incipal a.gente de fortilis~ç<'i? e destrniç!io. 

Admittid1> por ·hypothese que se ~ons~guisse 
determinar um:i. corr1mte do irr..mi~·1·~ção para 
o Yalle de Jn.guariue , capnz de pov~ot1l·o, coiuo 
os paizcs mn.il!> densos de população, :\ ll elg-ica., 
cuj11 densiihi.de regula 18U hal>iL'1.ntes por ki
lomefro qu:i.drndo ; perg11nt~ria t1i11da: si, com 
uma. <lensidMle de população tal. Cli o vallo po
dllria c:omportnr nos a.nnos irregulares ; ncsoes 
annos eyclico~ , em 11ue a cnls.ruid1de se p:o
duz ii:t rninh>L p1•ovinci:t •! 11:is provincias do 
not•t1\ llJaior lrnbitnçi!o •• \ massa tle p~pulaçd:o. 
que teria do ulllnir pai•ti osso loc:il. serfa t.~l onn 
os sou.~ 1•oc111·sos no.tur,1es nao ha~l:wiam p.~ra 
ccmpcnsar o.Q &&crificios da$ longas camiuha
d:is em procura. do El Dor:ul<> pro1netthlo. 

O S11. P1a;s101~~-r;:·- O 1101J1•e 1lnputndo. ·rê 
que t ·nho 1·117.iio om elmnl:lr a rrn:i. atlenç&o ; 
r;>$t:i t•mninado o torupo. 

O Sn. Po~rPEU : - V. E:-:. nüo preci
sa' '" f;1zo1•-tno no1·ns ou;e1·mçõcs, por<1110 1·ou 
conclui1~. 

Hn nm foclo <"[Ue dcmonsh'CI jushmentc o 
n.c.,rt:n <lo 0 111• nc.~llo do rlize1· ; ú o papel 
i•eprcsent.'lclÔ polo 1·:illc do C:n·il-~· na ulti:n:.. 
s.)ce:t. Es~'l. 1·nll" ni!o foi colhirlo nn zonn topo
"'r"ph ica cleste tlagcllo ; pelo C-Ont~"rio, •eus 
~ian:i i\ci ,.os d':igu:i. nugrncnta.-~m de 1·olmue, 
continuando a irrigar pmdigs:ncnto os ricos 
ter renos a luviaes de •1ue se comp<:ie e :i. produzir 
a necessaria 'luanlidnde de cereaes COD8U1Dmi
dos po•• sua_ pqpnl~ão. 

No entanto foi um <los que mais soff'r:,r:imo 
porque :i emig1•1\~.'!~ :i.füuida J?•ll'a elle ~oi_ tão 
numeros:i. que tr1phcou (l ex1sêentci; ex1gi.ndo 
ma.ior produc çiio de cer eal pa~:i. aeu ·consummo, 
eroq unnto seus c:impos_ eram 1h?vas~dos pdCI 
r:i.pinagem, sen:to vo1·ac1dado dos fo1umtos, r1ue 
nada .r .'speitwnm. (Apoiados.) 

N ·stas cirenmst:~ncia~ comprebe ndc-se fa~il
roente o qnanto d•~Yeria. sott'rer. 

Em vista de 1.:11 proc~dente ó licito interro
gar-s , : si no <!ilSO de ser j,,yado n .. 1füi to o re-. 
ser\·atorio de Lavras, h::ivnrfa m~io d~ constran
ger :i.s po,·o.'l.çõos rib1ürinh~ dOVllile do _Ja~n~
rib · a :idmiltir uw:t populaçiio acl\'ent?c1a 
lllaiÔr d» qwi :i que o v:.Ule poderia co:nportar, 
nos a:mos de sccc:i. ? . 
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Si o g.werno podessc inl1uir no at1üu1 do nol>rG presidenlc do couselh_o, poi•c1ue S. Ex
p~rti~uhr a olnisai-o u sus\cntar maio•· nu- foi 1.aml.iom educado nos tempos da. rnternpe
mero de pessoa> que :i. c1uantidade disponh-el rança. dn pabvra parlamentar. . 
de p:·oducção. o e:<:cedentc pan 'eus gastos do-. Nàs t ·mos a simplicidade de acredilar, diz o 
m:sticoa. o:çerceria. ul\lti. tyra.nia em pura perda orador. que i'- constituição política do Imperio 
do propr;etario e do adYenticio, que se viriam est:i.llclecen o Ngimen representativo parla
oorigados a «migl'ar para hawr novos recut·- 1 mentar; que esta ca.si\ e o grande con~elho da 
sos. _ l naç;io, ondri se deveui rellectir as suas i<l~as, as-

Depois elas co1:sideraç0~s qt1 ~acabo de faz ,r, su:ts a~pfrações, e alé mcsm·> as suas paixões 
concluo: que os grandes r~serrnLorios acarré- (apoiados), e não um instituto de surdos-mudos 
t:uu ial ~01unu ,\e despeza aos cofres publicos, (riso), ou um côro de cathedl':ll, em que i1os
que $ão, pelo-menos :cct•).:l.!mente, impossivcis surnos fazer-nos cnlcudcr por signacs, ou, quaes 
de ;:-ealizar-se. novos coneg-as, occuparmos as· no~sas manhãs 

~Ias, p :r i~~o que a c1uestão d:i.s sêccas e da- em cantar eternas Jnatin:J.das em louvor do mi
quellas que se impõem :i :itt ·nção rle todos os nisterio. (Riso.) 
l.m•zilciros, por isso que etlas se reproduzem Coiwém facilmente que a.o gal.iinetc e a(1uel
c:~1 \•erio.ios cyclicos, secu1J.res e estamos nas les que o apoictm, seri~ mais commo<lo este sys
\"e>pe:-;1.s do doloroso c;"nten:u·io da <le i790 :\ Lema de mutismo ou silencio, ou porque, por 
fi0:>, quo 1leixou a mais pungente tradição; eu mais lig-eir::t que seja a l"hetorico. d::t minoria 
peço ao gover:io que tom~ c:u considor;lção as consel'l·adorn, não lhes pode ;-d ser agrad:n·el 
ob~e.-vações qne :i.cabo de fazer, que 11'5.o se li- ouvir a critica elos erros sem conla quo esta. si
lllllc >>mplesmente a m:mdarostudar oslocaes na tu••çiío tem offerecido â justa reprovação d\I 
minha pwvinc!ll, nos •pmes se poclem con:struir paiz. (A.JloÍa~os; muito b~1i• da opposiç<!o.) 
a.ç:udes, mas quo. em vez desses ·~studos i1rolon- ~bs, nem ll<!st·: ponto pód~ condr.•sccnd<!r a 
gMlos. multiplic:tdn~. s~m rescut<ido nenhum. minoria conservador:> co1n os d •zejos d.i, illus
escolha urn, por peior riu·~ s:•j:1, par:t rn 1lizar tre m~ioria lil.ioral ; po:Jo coutrai·io, daJluo t ·•$
qu:i.iquer de~t"S melhor.1mentos. R~s e nifo temunho do a>oio d<l tolert~ncia. que não p1·D
ce;·bl! cur:l. ma'.;;; díssimulat·, nfo faz .. m o orador" 

:lfas, Si·. pi·.•sidente, si eu tivesse de dar s ·us collcgas, anti-:-. cansa mais do que libert~tr 
opinião neata. materia, aconselharia ao go\·crno pai· um lado a Ulustt•., maioria elo const1':lngi
qu:;. em rnz do rlispcnàio 3 faz ·r com esses r>'- monto é'll1 c1ue s~ 1-e, com rr·la~iío ao ga.bin··te, 
s~1'\'atorios. prolongas e as no.<sas ostriid<>s de o po~ out1·0 lado, dó. occtviiuo ao g:il.iinct·• ele 
fe1·ro (apoiados). e c1·0:isse em toda a pt•oyincia sahir d:~ LU!lll p)si~ão qu", r.std. certo, não p<>dc 
pequenos fócos d •! il"riga~>io,quc pudessem apro- deix:w d~ s1)r constrangedora p:i.ra ollc. 
,-.iit ir " todas as suas zonas, a !()dos os seus ha- A' criti~a d01 nn.~fü' ficar;\ l'eservndo o di
b[tanLes. (JI!âla beni: m,uitol;ei4. O orndor J reito de tomar cont:is da. ill11str~. m!\ioria, que 
f~l.icitar.lo. representa no pa.rhmcnt.o um partido politico: 

O Sti. Pn.ESl!lE~lE nomo.i 0 Sr. Jos~ Ma,. de pei·gunt:tr-lho peb sinc·,richde do s~u pro
ríanno rar~ substituir 0 Sr. zama. na commis- gra.nm1a (apoiados); de interrogal-i<, si porven
são de constituiç:io e poderes. t11raess:t refornia ou 1·ecotuçao. que :i.pregoou 

durs.nte iO annos, Linha co111 emúto 11pr iim e:s:
primir a l··gendn de Tncito, que se lia ns. sun 
folha publica n ·st:\ C<\pital: r . .'sumirou deduzir 
a li1Jerd;1de e não amplia1-a • .Resumeiido: U
bertntis teinpus. (.4.poiadas e apartes.) 

ORDE~r DO DIA 

Co~:tillti:>. '' 3~ rli>icussiio d:i. t•rol'ogatil-a do 
or,;1m~nto. 

Feito este pl'otesto contra uma tendencis que 
O Si.•- ..:~11dracle Figueira co- reputa porigosa, porquo ella podcr.i acanhar 

me~"' deehi·ando que o nollre de~mtado por car:icte•·es timidos. vai autorizar-se com as li
~,!inas Ger:ies re1·ellou hontem na questão de ções de parlamentat·isrno, que tem dado o 
:di:tmento i:or elle suscitad~ que o Sr. prcsi- Sr. presidente do conselho, para tomar em con
a,,nte do cQnseiho tinha vindo ú. cam:u·a com sideração o seu discurso. 
desejos de fazer-lhe a honrz. de ouvil-o, n1as .\. s. E'.'\. não po.<ia aer estr,mbo que a mí
como S. Ex. não se achasse mais no recintó ao noria conserrndara não podia dar-lhe o seo. 
caber-lhe a iialavrn, julgou de boa corleúu rir voto a fal'Or da iirat"Ogitfra. 
querer o adiaru'mto, para que h<Jje pudesse ser 
ouvido ,,elo nobre ministro. (Comparece no sa.- Tendo-se manifosta.do já na 2~ discussão que 
lilo o Sr. p;·esidente do conselho, e toma as- encerrou-se sem que o orador pudess9 ser ou
scnca na resp~ctiua cadeira.) vido, cabe-lhe.agcm1 a opportunidade de d&r l\S 

S;i.hia que pelo ragimen~o s. Ex. não era r;i.zões do voto d:i. mit1oria. conservador,1. 
o1mgado a colllparec~r na terceiro discussão D~claf'.\ CJ.U' o nobr.~ p1-.!sidrmt<l do consdho, 
d1;ste projccto; mas foi exMt.:urient11 para cor- assumindo o governo ••lll meia.do.; 4. ! Jan,•iro 
rig-ir ess:i. d!spoeiçao regimental, tratando-se ultimo, troux ~ à camara um progrannna. qu' 
de uma pm~ogatíva, <iue apresentou o seu re- rcsum\e.-s) cm rn"didas finnnccirM o ••C<>no
q~ci:imento par~ que f~e- convidado o nobre micas, ontr,) as qmi.··s a discussão e vota~.ão da 
mlD1strn. l~í do orçam •nto, :i. conversão dos nossos ti-
. Não e sem ve~amoi que occupn. 1). tribuna, em tulos da divida publica e (1. circufação do no,eo 

vista d:l cor~ente que ultimamente se tem ma-: m·•io circulant '. concordando em adi..'lr as 
n_ifestado co~tra a rhetorica parlamentar ; fe- qu~stõ~s politicas " <l~ixal-:is <'lll olvido :io 

· hzment13 ammam-no o exemplo e a. presença. do , menos durant, a 13 s~ssão para tra.ta~-s; d<!stes 
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int·•t•:•ss1)S <tU'l na Stlll opinião d1wiam dominar 
todas e q uo. :'S<J u•~1· outr-.1s qur~stõ··s. 
Ent~ll(1;mrlo :i minor ia co ns~·rvadot·a. qu:: 

S. E:i: ... nxergn~a b:!lll ns Dí'c0ssidadí's da si
tuação e procurava. í'xaclllm<?nt' s~tisfaz.,r 
aqu<?llas qu'l mais urgiam, prom·~ tt~u-lhe o 
apoio do s ; u concul:'so para estudar as m~di<bs 
qu~ S. E;. . troux ss·• :i.o t n.p·1t • da discttssüo e 
a.companh~l-o ou não, conforn1·, a~ idtias qu•; 
S, E=-. M'<'ntmass~ . 

coufec•ção de or,..1.monto, como se esqueceu d:i. 
conv<:rsão dos titulo; da dh•idn public~ , 1lo. · 
consolida~.ão do meio circulante • . como se havfa 
esquecid<.> das refornin'S do proiramma libera.!. 
(Apoia.dos.) • 

Declam, porém, 'lue nestas promessas Cil:wa 
implicitamente condc;imado o ,,lnlrc, cjue o 
nobre prosiclou Le do conselho vem pedir hoje, 
de uma pl'orogativa. (Apoiados.) 

O omdor eatende quo, si corn etfüito o • 
nossos orçamento~ têm sido na sua maxima 
p:irte rosoluçõo> e providencias como esta. cujos 
effei tos são deplor:wei~, cuja regttlarids.do nin
guem sustenta, ó claro que o novo regimen que 
.o nobre presidente do con$Olho i•romette inan
gura1-, com a n•>V:L C.'l.mar;i, cre~da pelo novo re
~imen el~itoral. não póde tol1m1r semclh:mte 
e•JlC<liente. (Apoiados.) . 

Xós enxergavamos neste programma de dis
cutir e vot:u· os orç:i.mento> ex:ictamente a con
demna~ão dasta 1a·orogativ&. A promessa que 
fi7.emos do nosso concurso para a confecção dos 
or çamentos incluin a denognç:1o do no<;;o voto 
p:i.ra um exrediente como este. 

\'imos uma. situação nova, c!lm 11ma CtLDlara 
em que dous partidos se:i.cham representndoa,ca
m:mi eleita por um aystoma eleitoral novo,quo 
consagrou a independencia do elei tor conh'i
lminte ; ministerio novo,recebi.do como nenhum 
outro foi jamai < nest:' S!'la pelos sous :ulver
sarios políticos, que nó i tinhamos o direi lo de 
es1lerar que o honra.do pre•idente do conselho 
empregasse na confecçiio d:i lei do or~.nmento 
um:i activid11de, um cuidado, um zelo que infe
lizmen~e S. Ei.:. não revelou. (Apoia.àlls.) Ti
''e1nos a honra de fazer parto da com missão do 
orçamento durante tres me2es, e o nobre minis
t ro da faz endn. uma só vez não compnt'eccu pe
rante ellri para discntir, nem :mimnr os seus 
t:abalhos. 

Paswu-se n. primeira. sessão de qus.t~o mezos ; 
os orç:i.ment~a 6.ca:rnm em urn atr.a.zo que jâroaia 
se vi11 nesta casa, de~:ois do um:1. aessilo tão pro
longada, sem que circumstancia alguma.justifi
caue esse descuido, este desprezo, 11óde-se 
dizer, .pelo programma e"Xclnsivo dG gabinete. 
. Allega-se que a camara se occupou com :i ve
rifi cll.'}ão de poderes; ma'I n 'Stl! r~ci~to sô sa 
discutiram pa~ecere s que :1.nnullaram diplomas ; 
os ~ntros, nafôrma .. doregimento, foram votados 
silenciosamente. . 

-Jua.ntos di11lomas 11st:i. c:imnr a teve de an
nolla.r 1 Cinco' ou seis apenas lhe roubaram um 
a dous dias de discU!i'ão e.ada um. 

Já, vê, porlii.nto, a camartL que a verifi r.ação de 
poderes' não põde ,i ustiftcar a. fu.lt:>, que depl9-
ramos de nll:o ·se ter cara.do em tempo da d1s
cassãd dos orç:1m~ntos. cApoiado:r.) 
·o Sn. E,on,\Gxo1.1.E T.wsA Y :- E .i vnrificar 

..,lo nüo honn. nl\da n. e;tlllllra.. 

Disse-se, 1.orên1, e o nnb:-e 1 residente do cou
selho re1.eüu na camnr11 : l\ ~ita11·les eom;u;sição 
da camara com .uma miuo1·ia em OpJ.o.>ição, 
como cs.tn. c~e se sen t:\ nestes !Jane.o.~. é 11nr si 
só e:-tphc.-.çao do facto ciue todos .fam<!lltamos. 

~ia.s si o nobre r1·esidento doconselho se 1LChou 
em circumo;t.ancias exce·:ciona.cs. foi com ci 11.u
xilio dessa ruino1·it1. (.4.poindos,) 

Esta maioria não crcou 11.tõ hoje «mbar11ço 
algum ti march:i. do go,-erno, e muito menos a 
discussãn das leis do orçamento, porque .ó 
notorio, e, a camara tem sido testemunha rle 
q\le, .bem longe de crear embaraços, não tem a 
minoria .feito mais elo qne favorecer :i. ac~:\o do 
go•erno. (Apoiado$ .) 

Nós temos estud:ido os orçamento., ; ternos 
acQmpanhado a sua. di~cussão; temos tomado a 
iniciafüa nas reducNes d.i.s desj:CT~u;. e isto e o 
que m11is custa oos go..:ernos; temos com ella 
repa1•tic10 a resron•abilidade e a odiosi:ladc 1101:' 
esse facto. A ,.ro: iria faila do throno, abrindo 
a 1a•esente sessão, teve o no so apoio. o o nobre 
presidente do conselho no seu dil!curso n~o !'ó<le 
recusar-nos o lo·l\'or, que nós agradecemos. 
mns que nào podemos aceitar, ] :orq u~ aceitr.r 
lo u'\"ores implic:irb o reconhecimento, o di rei to 
de recusar. 

Como pretender-se, pois, que a pre$en~.a desta 
minoria é embaraço i1ara •1ne o g omrno oh tenha 
as leis do or çamento 1 

(' nobre de11ut.~clo ror Miuns. quo represenl:i 
o govo1·1io n"sta c:\S~, ao meno~ •.[mtnto o.os en
terramentos. \'o.ngloriou-se, hn di:u;, <le c1ue tão 
te naz cr:i a nossn mania de falb r, noss:t rheto
l'Íc.'\ pnrlamentar. a nos3:i \'aidaúa or:.•tori: •. 'iue 
ÚI\< <lifforautes discussüo:s olcst:< cMa ~omentc 
duas não terminnrti.ru J•Or onccr1·:imentos re•1 uo
ri<los por S. Ei.:. ~la< est:t d a mclh"r prov.~ •lo 
quo que a nossa v~ i<llldc orntori:\ n1lc lom 1•~c
judicaclo tJB tr:iblllhos. 

Pois si. S. E~. tem nch~lo co::'rectho r ·gi
m ·utul. por r1tte ro •1u •i rn de •JUO u 'Gmos <l:i 
palaVl\\. 9,Uando as. E:s:. e pcrnu ttido encerl'ar 
to1ns ns rhscussões ? 

O Sn. CA_'i'.DIOO DE 01.1vE11u :- A demora n:i 
a;ircsentsção das <)mendns tem prejudicado. 

O Sn .• honADE FIGUEIRA responde qlte ~ 
apre;;entação das emendas nada. t.em preju
dicado, porque S. Ex. tem requcndo ?S e11-
cerraroento,; sempre que lhe tern apraz:ido ; e 
declara ao nobre deputad-0, que afüis não pa
rece estar nos segredos dos actos ruinistcriaes, 
que tem.entregado aos ministcrios, cujos or
çamentos se tliscutcru, as su:is ewendas para 
q1le 11s e:.:9.!llincQl e estudem antes tle trazei-as 
ao pnrfo.mento. 

O Sa. Ason.uue F111u11:rn.1 n v11rdiule, . d\7. o 
ornilor. ê 'luc o ministorio não soube dirirtgir :i. 
cnmam, o ••squccc11-so olo 1eu 11rogrBJ11mn. de. 

O <1ue nunca. põde f,\7.er foi cand~en.dei.
cornos desejos do nobre depullulo ; fo1 apre
sentar suas emendas ·para serem. ~ulfocadas • 
não discutidas, despresadM e r eJClitadas por 
vo~~.li:o da c:11nnra, sem '}IH! lhe c0ubassa n .vez· 
tle j ustifical-as. 
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Si, poi·tíliüo, :\ •>l>nu:.o pnhlica. ~os faz :i. 
justiç.,\ e!~ :ici·c·iitst• que :t o;•pos1çao conser
Yii<lat'•t n:'i.o tc;il. etniJ:.ll·ai;a.do a ni.areha do go
vc~no ; si a mn.io,·i:t lcm o recurso reg-i:nentnl 
àe ené·:t·t·m· :i.s clisenssües. ele quo t~nto 80 rnn
;:i;loria () uobro J l•lltado, e daro <t uo :1. prc
sc::,''1 da minoi•ia niio Culbaraça, não pód • ter 
c1nl;,.,.a~ado a [•:t'·s'T\:;om t'!M bis elo orçamento 
em tem\'º· (.lpoiw.los.l 

Pm-ventnra o goyernll. pergunta o orador, 
iiliciou nos sens o:·çamentos medidas tfleS, que 
]'Udos~cm pro<hBit• c<te• rcsul~a<lo:; ?~ E.m parte 
e c~t'' :i. causa d:i. domol"3 das d1scu.>S<les do; or
~ar.1entos, mu8. bem longe ele tei•mo~ nós coll.
corl'ido l'ª''ª elb, temos no contrario_ firmado 
os ye1·dadóiros 1a·inci1,io.i de que nus leis do or
ç.o,mento nà·) sP. dis"utem refot•mas, o só se con
sigMm verbas i .:ir:i. scrriço> creado-; pot· leis 
Mpeciae!. (.lpoirufo$.) 

lhte ó o pl'incipio silo, pclo qn;il temos pu
giudo ~empi·e, pelo <JUal pugnamos com relação 
:í. creação ille::;·,11 de cadGiras das füculdndes de 
medicina uo fo1pcúo, da couyeraão dt\ escol:i. 
militar do Rio Gl':mde do Sul em escola de arti
lhnria, e mui~~s ontras ille;:alidadcs praticadas 
pelo governo, ou que cllo te1u ['rocu.rado sanc
ciona;• n;i lei tlo oi•ç:imcnto. 

Esta e, COlil cffcito. a c::i.usa principal po1· c1ue 
a lei ele orçi.1neiito tem 11ma discussão pes.'l.da, 
c1ue· so ar. as ta sempre nesLe recinto com gr:mde 
demorv.. :M!ls a responsabilidad1J deste fru:to 
não nos caoe :i nô~, 'JllG O censut•amos. e . sim 
:io gornl'no, •1ne procura legalizai· illeg-.üidades 
do g-.1.binete a:itcri·ir, e levar aqui do roldão 
cr~ação rlc dc~pcu; qne cin Ulll:t discussiTo re
gular nilo Ler i.~ i'orçns para. obtor dcstll ca-

. mar.a. 
Qu.'1.ndo assim o oro.dor se oxprirne, não faz 

m~is do qua re1•clil· o <[U•' Ji~<·: o nohl'e pre
sid ·nt·~ rio coa~·~lho, por,1ue S. Ex. foi o pri
nl~iro n conf ·.~ -:u• a illegalidade dr>s-;es dêere
tos, a c1·:·nção d·i c::1! ·irri.> e as d<!i)'l'Z:\s foitn$ 
na ,,,.~oh ilc u1 '•.licina., as 'lwi.e; 1ic1trão prr
ddas :·or '!'-'•a i••!1.tlda<le v:n ser mud;td" p:i.ra 
o no,·o etliticio r:it·~ ~' ;•ch:i. em construcção. 

Outra c~u::.a •le~t:\ rlemora. dos orçainentos o 
Ol'arlo~ e:ixei·gn ,,a· <li1•.0 ct;<'lo dos trabalho' <lcst:i 
cas:i.. O nof)i·., pr~si•lcnte d.:i con;clho occu
p:i.<lo. ~ou1<"> tem :1.nd '<lo, com ::i,,; suas l'i::tas no 
senntlo ..• 

() Sn. llL\n1'1:;i10 C.Dll'O> (presideate do con
sc!hfJ) :-Com o~ ,iossos. 

O Sn. ·~:O:DR\DE F1Gt'EtnA:-E11,n() senaclo,não 
pos~o ter ~b;:is, 1·e~ponrb o orador. 11fas, diz, o 
110\ire pi:esid·,nte do cons .. lho não cst<i ao facto 
do <[';IJ t•.!m havido ne>ta casa. 

O S1,. :),l..mn::rn.o C.\~IPoa (wcsidente do coa
scllio :-E8tou 1,-;rfeitamente :lO facto. 

O Su. A:-:1m.~nE F1,;ui;:11u. pede a S. Ex. que 
1he pernlitta que ~e :ipro\·eile <l:t sun presença 
pa:a rel:i.t.ar st11nn1::11•iamente o q11 · aqui tem 
h:n-id1). 

Ou seja por <1u~"' maioria deseje desc;l.J.•tar-se 
do gabinete, a 'luem a11enas tolera. ou s"ja 
)"i~ algum out~o segredo, de que o or11dor 
niio es~á de posso, o facto <i que ne cta cllS::I. 
desde qt1e consta •iue o go\·erno quei- :ilguma 

cousa, os man~jos não se fozem esperar para 
diffieu.ltar e ciul>ai·açar os intuito< do gov•!rno. 
Esta é n verdade. 

Gr·5 o orador que ;i inaioria j nlga-se j â fa!'ta 
de vivel' ; acredita que tem vivido ttssaz e que 
chegou !'ara elle o tempo de philosoph.tr e em
prega a ~ua philoso[ihia em contrariar os iu~ui
tos do go.l,inete. 

O Sr... Aurnm . .\. Ou•zrru:-);ão a.poiado. 
O S1i. A:-.-oJUDE FiGUE!IU v~i cit:.t1• alguns 

factos, contra os quaes 1wnsa que o nobrn clepu· 
b<lo rctir!lriL o seu uilo a i1oiado. . 

O nobre !'resiclente do conselho, de uma das 
priiqcirns vezes que aqui compareceu, esque
ceu-se 1le q\tc em casa de ladr-;;.o não se fal
h em corda ; declarou- se escravocrata, corno 
o ora.dor, eu1 um paiz qu: ii.dmitte a csc:i•avidão 
como uma instituii;ao legal ; e tanto bastou 
1iara r1ue dahi em diante não se levantasse um 
membro da maíoria, '[U~ 11ão s? declarasse m:i.is 
ou m nos abolicioni.~ta ou emancipador. 

O Sn. J\hnT1..,Ho C.u11>os (p;·esidente do 
consclhor:-V. E~. ainda. me quer compre
m nttel" mais ~.om ct maiorfa ; não quer o mel\ 
auxilio. 

O Sn. A;-;DRADJ:: F1GTJXllL\ _ agrad~ce muito <> 
auxilio de S. E:x., porque é muito Yaliooo ; mas 
uma. yez r1ue se manifesta na. maiorin osta ten
dcncia pel'igosa, ha do:i permittir-lhe ciue dis
pense o sim ::t.uxilio para preferi1• o da maioria, 
qu0 tem ruais for~,... que o de S. Ex. 

Mas não é só isto. O nobre mi1tistro da fa
r.end:i., em s•JU relatorio, avi:nteu, noo sabe o 
or:idor si com l'llllita prndencia. a idéa de dimi
nuir 2 °/., uos direHos de eiqiort.ação do ca.fâ. A 
iilóa titlha sido por nus já a.ventada nesta tri
buna, e p.~recia que s<>ria mais regular que o 
go\·erno a deixasse á inicbth'a d.'1. c:uu:>ra, fi • 
cando-lho o direito salvo da :i.uxilia.1· a stm 
acção. 

Estr. ideia ri pcrf )itarncnte jus ta, porque :i. 
lavoura de café solfre, hoje, come toda a camara 
sabe, urna. crise, ba. doa..< nnno' n ost:l 11arte, 
cm r•~sultado da hai:xa. do preço do .-eu genero. 
As outra~ lavouras do huperio ja gozam de.,te 
beneficio; a ela camut, por ex"mplo, ost:.\ ha mais 
de dez :mnos no gozo deg,a bonificação na taxa 
do< direitoi rle exportação, ist.o ô, apena.~ pag:i. 
i 0 ,'. desde f8i3. ir, porhnto, occa<ião de am:i
liar a. 1r.voura de cnfü, diminuindo parte do3 
clireito> dei exportação, assim como ha dez an
nos alli\•fomos :i. lavoura d:i. canna, quando 
ella s•>ffria. igual haixa de pr1>ço. Eis :i.hi por
tanto uma id~ perfeitamente,jus~a. 

11Ias, pergunta o orador, quereis ver como a 
maioria aceitou essa ideia tão j uslit do nobre mi
ni.stro, e que reuniri.'I. nesta casa. unanimidade 
de votos, tão jus t:i. é . ell.a, si niío fosse patro
cimida por S. Ex.? lmmedia.tamcnte os nobres 
deputados repr<isent.autes do norto en~ergara.m 
nesta idéa . a pretenção d e fu.vorecer a cultura. 
do café d.'15 pro\'Ülcin.s do sul, não se aba.ixando 
mais 2 °/., a.lê111 dos ci.ue já se baha!'ll.m em. 1Si3 
no assucar. 

O Sn. M.\llTl:>;lfO C.DIP-OS (pi·csidciite do con
selho): -Ainda. não ouvi essa ol>s~rvação a. 
ninguem; nem :i.qui, nem em p:i.rticufo.r. 
(A./loiad11s .) 
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O Sa • .A.:.-n11.ADJ: F.mu.1mu. : - O or.ador af- ás vezes mesmo sem urgencia fa.lla. d orante 
fu:ma que a tem ouvido, e estimará m.uito que a. ho,ras. sendo Í$IO perfeitamente toleni.do. 
votação lhe desminta. 

- Passa a um outro exemplo. o nobre presi- O Se.. SouzA. CAB.VA.Ll!&:-Eu voto contra 
dente do conselho d?.clarou muito. senaahmAnte todM as urgencia.s ; nunca. pedi um.a urgencia;. 
nesta cama.ra, 'l':e o seu progr,.mma era. 0 pro- O Se.. CA.NDIOO DE ÜLIVll:.lll.A.:-Eu tainbem 
gramm:i. econoauco., a. que o on.dor já a.iludira. voto contra. todas. 
de ía.zer os orçamentos e de tratar d 1 e dWI.; O S11.. ANDRADE Fr&UEIRA. :-Talvez seJ1 por 
m~didas da consolidação do meia circulante e SS. EE-3:. votarem contra ellas que a mn.ioria 
da conversão dos títulos de divida;. e tanto bas- aent.i ndo a influencia. oflicial do. ga.bina te,. vot1 ~ 
tou pa.ra quP. a maioria não quizes11e ma.is. ou.vir favor. (Riso.) 
fallar em orÇ3;~ento; 11 em medidas econom.ic~ O nobre presidente do conselho ha de per
as . <J.Uaea alia> nunca. lhe fora01 trázidas. A mittir que o orador continue a desfiar eate ro. 
~1oria. pelo contrario demora quanto póde o aa.rio de provas de desconfiança que a. maioria 
momento de dar. um orçamento. Ih.e tem dado. 

A prova é· que o no&re d11putado por Minas, S. E:or. p ~ofessa a doutrina, que é leg itima, 
encarrega.do dos encerramentos nesta. casa, não segundo a e.~cob llberal, embora sujeita a maiil 
cessa. de queixar-se da. maioria por não estar de um:i. objecção d:i. escola conserv:idora. de 
a poslila, afim de votar o> encer:'ara11ntos come que o ministerio é uma commissão da. ca.rn:i.ra., 
elle deseja, isto é, logo depois de· proferido um .. que representa a ma.ioria que o apoia, que 
discurso do oppoeição, e antee de se apre~entar deve tradozir em proposta todas as idéaa e as
as emendas. pirações do partido a que pertencer e!iSa maioria; 

O Sn. P:sn!:1RA D.\ SILVA ;-E tem ca.hido·al- e esta. doutrina. leva á consequencia. de que 
g.uns encerramentos. segundo a escola. liberal, o deputado que per: 

tence à. maioria não. tem o direit~ de a1.~ 
0- S11.. CA.NliIDo llt 0LrvErRA :-Só cahiu um. seD.tut projectos que contrariem o pensamento 
O SR. ANnR.-1.DE F1GUE.IRA :-Ainda hontera o do poder executivo e muito menos projectos 

nobre d~putado pa11sou pelo desastre de nlio ven- que ~ã'.o da. compe_te_ncia. desse poder. · 
cer urn encerramento. PolB be.u : o m1n1ater10 nãJ a.preseD.tou pro-

Ainda mais, diz o orador, como m11io de apro- gramma. algum a. r ,,speito da abolição da guarda 
veitar o tempo e apressar a discussã:o dos orça- nacional, que e u1lia das reformas lib"ra1•s es
mentos, o nobre ministro d:i fazenda. em uma qll~cidas pelo nobre p1· ·sidente do conselho,por 
con.ferGncia, qua promoveu coin os membros falta da qual o paii est:i. ameaçado de um:i revo
da maiorfo. na. secretaria do minisLerio do im- luçiq; pelo conlra1·io, o ministe rio de S. EL 
perio, pediu-lhes qll.e se al>stivcssem d'l.S ur- tem procurado felicitar todos os p ontos do 
gen~ias, com o que a~ con~ome. não o tempo imperio, multirli~ando as patente< da guarda 
da discussão dos orçamentos, maa os trea pri- il:icional (Apoiado.) Ahi est.i o silencio <lo pro
meiro9 quartos d'b.ora da sess:Io, de<tinados g-rai:1ma. ministerial accent11ado por facto~ chi. 
pelo regimento á apr11senhcii.o de re'lueri- admini•trai;ão. 
mento& o- red:unações da opposlçio. Quer 0 O :;ov •rno esmera-si; em espalhar e mu
nobre presidente do conselho,. pargllllla 9 ora- cheb s ti tulas de g uard:i. 11r>cional, o os presi· 
dor, eabero deatino que teve este compromisso 1 dentes de provinch\, delcgadog do actual minis
Nlio. ha uma sessão, inclusivamente a d11 hoJe, terio, nio cogitam dG outra cousa aan:io de 
em que um membro da. maioria não t-001e por mont.:J.r a gu:\rda nacional, a.inda nos po<tos in· 
sua conta e risco, niio só esse• tros qu:i.rtos feriorl!B. (.-11>0iados .) · 
d'hora, mas ai.é muito ma.is tempo, com dis- Uinntou-so nm nobre deput.-.do da m:\lor1a, 
cusaões de tama7Ul1uls, com d scussões de que fai 1>arto d• commiasõcs impor t.1.ntos, com 
n_eg?Cios ma.is ou menos import:intes das pro- muito direito por eeu t:1fonto e e:otperiencia Jl:ll'• 
YJ.nc1as. l:i.mentar (apoiados), e propoz, por um discurso 

o Sa. CA.NDIDO DE" ÜLIVE?lU :- Mo.a note de ferin:. opposição, a o.boliçl!o d:>. guarda n&
cional. 

V. Ex. que isso aconteceu sempre, mesmo Outro deputado ds maioria, qu e o orador 
nas camaras unanimes. suppõe gozar da intimida.de do governo, não 

O S11.. A?iDlU.PE FzGO!:IR.I. , reaponde que hesitou em a.pre<enta.r ruo projecto & comara, 
quando as ca.ma~s unanimes não querem dar pa.ra que a c:i.mara a.pprovasse um reg-ulamento 
os orçamentos ao governo, fazem como faz 11sta para o asylo de mendigos, quando é att,.ibuicão 
actua.lmente ; mas quando as camara.s, unan~- que peh constituição incumbe ao pode.r- ex.ecu
m es ou não, querflm dar a.o governo os m.eioB tivo; e ~ 11obre dwut.ado confiava tanto no go
de vida de que 11lle carece, estão obrigadas a verno que julgou d11ver declinar de sua com
eohibfr estes allusos, a aproveitar o tempo. e pelencia para pedil' a caruara a a.prrovação de 
a Vl)lar em ·tempo os orçamentoa. . nm reg tllainento, que · a6 o governo deve ap-

Mas, continua, a maioria. tem acentuado por proYar. 
tal manoira o seu proposito de hoatil'saro ga· 012tro facto, e ~11te deve a.ffecL'\r ao nobre 
l>in&te, qne nio tem duvidado proceder com preaid~nte do. connlho, porqn9 trata- se d!) col
p!'rcialidade. ·Sempre que um deputad<> da op- legas •~us, m.'!dico~. m~mbros da ca.mara. e 
posição conservadora pede uma urgencia., áa comprovincillllOS d.' S. Ex. ~ 
VHN nu.ia que ju11tüicada, :i. tnllioria reeull8"&; O gover~ declarou-11& solida.rio com o ga
levania-ee, porém, uin membro da maioria, bine& 1 1iaesado e ee<c gabinete tinha. nomeado 
requer 11J111. vge11eia., é ell& concedida logo. e um& collllllilllllo para. organizar o projeclo do 

v. 1.-45 
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codigo civil. O miniat~i:io actual, além d~ssa 
declaração, do.u prova d1rcc\a do a r>provar a 
idéa, porque deixou que a con11nissão funccio· 
nasso e foz até Utlla nomeação para com
plctal•:i. 

Pois b1111, continúa o ora.dor. cinco coll~gss 
do nobr0 1m;sidc nt~ do conso.lho e cinco Escu
Iapi 06, membro• desta cama1·a, suj~itnram um 
jJrOj ~cto de codigo civil, 01·gani2ado pr:>r Ulll 
s,~u illuslre comprovinciano, para qu~ n ~am:ira 
delibera~sc sobre clle. 

Diant9 d~-, L~s e de outroij factos, <Jlll! não 
111 •ncionarã \\ara não tomar t~mpo à ciun ira, 
o orador não põd ~ deixar eh diz<!~ . com pez:ir 
seu, ~o nobre presid~ntc do cons~lho, s~rn q U9 

s~ lotno. rsta decl:u-ação como orgulho m1 prc
sumpção do partido con>crvador, que isto é d·'S· 
governo e não governo. 

O nobre presiden te do conselho achou-~e em 
difficuldatles para defender- se das arguições do 
contraàictorio que não podiam deixai: de cho
ver sobre S . Ex., desde que se apresentá.ra a 
pedir uma prorogativa de orçamento, que em 
30 annos de batalha parlamentar SGmpre rccu
slira a. minieterios amigos e adverearios. 

O Sir. P RESIDENTE oo Co :-;sELHO :-Não me 
lembro belJl destus questõe~ ; ruas a minis terios 
am.igOPJ nunca neguei. 

O S1t. ANDRADE FtGUEillA: - Ministerio do 
seio de seu partido, embora em opposição-res
ponda o orador -

O SI\ . PRl!StnE:-.--rE oo Co:-;sELHo:-Eventmi.es, 
ma~ advêraarios. 

. O Sn. A::sDJ.unE FIGUEIRA :-0 uobrc tir~si-
donte do conselho uão foi foliz na declin.i toria 
que apre.e•'nlou para salvar-se de tão maRifüala 
contr:idição. 

O ora.dor l'econh•'e c que é os11inhosa n si
tuação de _S. Ex., porqu•J acha-so em con
tradiçlto, não eobr-> um só, rua~ sobr~ Yarios 
pontos que " prorogat.iva suscita. 

Assim •!nt1.:udia S. E-s:., qae era da iniciativa, 
dü gov1>rno e não da camara, este. mndida ; P.n
tcndi:i que n m r.dida. não era constilucion:il , 
m:i.s um r ecurso parlamcntnr de !luc hnçavam 
mio oe governos, cm falta de foi r eguiar que 
não tinham podido obter, ent~ndia quo esta me
dida é de natur(!za a prejudicar todo o s~rviço, 
e q~e a tudo devi:i. ser preforida sua adot>ção. 

Tmha. S. Ex. a opinião conhecida e m:i.uifes
tada com aquella força de convicção o até 
paixão, que lhe é proprb. o orador louva; entre
tanto, li tie, o nobre presiàente do conselho 
vê-se forçado a. aceit:i.r est:i. prorogativa; e como 
se procurou livrar d'" accusação de contradicto
rio que lhe fó ra feita~ Declarou que a opinüío 
suete11te.da niio era mais do que nlagrann, ex
pediente do governo, recurso P,e opppsiç~o. 

O Sll. l\1An:rrxuo CA.MPOB (presidente do con
selho):- Não disse isto. 
· O SR. ANDRADE FmoBtIL,.:- Está. acoetu

m&do a respeitar o :nobre pr~sidente do consl)
lho pela integridade do seu caracter, juizo q_ue 
ni o reforma nP.m m~smo dia.nte da.s r.:tplicaçoea 
que S. Ex. deu á camara, e por is&o deplorou 
prof?ndament~ a evasiTa., de que S. Ex. s~ 
lervlU. 

O or!l.dor tinha suspeitado que o nobr e presi
denb do conselho 80) achava divorciado das 
grand' s thcorfas que ha'L'ia. progado nos dias 
de opposição. 

A' uma contesta~.ão do nobre presidente do 
conselho o orádor passa a citar alguns exem
plos. Durant ' 25 ou ::!O annos, S. Ex. a ccusou 
s empre o poder pessoal ; mas o nobce presidente 
do conselho subiu ao podei· e encarregou-se de 
faz .. r approvar um c1·Pdito para. a observação de 
um astro, ~U'l sô o pod 'r hsr.odi tario deate p&iz 
s ~ l'D\brar1a d e fazer vingar nas c ircuwstancias 
ftna nceirns do paiz . (Jll ttitos wio apoiados .} 

O nobre presidente do conselho ninda accu
sou d'l illegae·• os decretos a r espeito da fucul
d:id~ do ~edicina ~ entre~uto, no orçamento, 
S. Bx . d,.1xou p<'dtr credito para essa despeza. 
pnr:t obras em um edificio qu·• n ão pertenc'l no 
Esta~o ; san.cciona. a despeza com cadeiras quo 
considerou tllegaes ll com cxl)cução de um dn
cr•to que S. Ex. fulminou. 

O S1L PRESIDENTE M Co)(SELIIO : - lsto é, 
quiz que se leg3.Lisasse. 

O Sn.. A:-;Dn.ADE FIGtiEII\A :-0 nobre preei
iente do conselho sabe qunl é a 01•igem desses 
decretos ; n11o ser.to orador quem lli'a diga.. 

O SI\. Pf..ESIDE1'TE no Co:-.-sEr.Ho :-E' exacto, 
sei. 

O S!l ., , \ !1'.DILrnE FrGUEII\A :-G nobre pre.si
dente do consolho, nao ·sabe o oro.dor si colll 
rai:ão ou sem ella., queixou-se sempre da de
masiada infhiencia. que tinh:i a depntação d:i 
Bahia no governo do pa.iz .• , 

O Sn. P11.EBIDE:<;TE oo CO:oieELHO :-E" mostrar 
ns occasiões. 

O SR. A:-;DRADE F 1GUEIR.A: - E ntretanto, o 
nobr·: , presido.nte do co11selho, subindo ao go
yerno tem dndo as maiore ;i demonstrJções de 
que ~ssa influencia ern, na. opiniãc do S. Ex., 
até exigua. qno dovi:.. sor maior; JlOi~ conver
teu ~in .dos mem~ros, c~e_fe d~ partido naquella 
p ro1'lnc1a. em p-11 do mmlllter10; S. Ex. inven
tou u111 filho des;;e cidad1io pa~ director das 
r endas publicas do th ·sonro ; o re~onhe~endo a. 
nud:icia desta inv<inçllo, S. Ex. apparecll no dia 
seguinte dizo ndo que; si elle era. estranho ao 
thMouro. tinham tambem pa.ra alli entrado ou
tro! cstrnnhoe. e cita homens da. estatura de 
Sallos Torres Homem e Angelo Moniz da Silva. 
Ferraz . 

Esl.i assig-nalada, como principal causa de não 
tormôs tido os orçnmentos vot'.ldos, a falta de 
dir ecção dos trabaho> d~sta. ca1n~r.1. 

O orador sabe que o ministerio, em a.rtige que 
o orndor l i.i ra hoje cm urua das folhas que o 
apoiam, o Ditwio elo Bra:oil. .. 

O SR. P RESIDE:<:TE no CoNSELHO :-MM n!o 
escrii>ta sob a inspiração d~ nenhum dos mi-
nistros. . · 

o SI\. AN!)!Ul)l: r' 1GUEilU •• •• procurou ti.r&r 
a. ex1>licação, a.tirando a responeabilida.de sobre 
a 1llE83. 4esta camara dizendo qne ella tem sido 
composta de medalhões, a qnem ae t em procu• 
rado attender, a ntes que a.o ·.serviço publico_. 

O S11.. FlilA:<>CISCO Sooai:-A. mesa tem estado 
na altura. de seus deveres. (Muitos .apoiados.) 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/01/2015 15:24 + Página 19 de 37 

Sessão em 7 úe Junho de 1882 355 

O Sa. ANDllADlli oE FJGUEIRA:-Mas quem 
conhec:o as qualidades el'.tl.inente~ dos cidaditoe 
que compoem a mesa dest:L camar11, !l que a 
responsabilidade dessa eleição, q u~ é monsnl, 
cahe toda. a.o ministe.rio, não póde tomar a.o &!frio 
semelha.nte escusa. dada. por aquella folha. 
(A]Joi.ados:) 

O SR. PnE$CDE!\TE no CoxsE~l!o:-0 governo 
é quem indica o presidente e vice-presidente. 

o Sa. ANDDIUDE FrGUJUll.~:-A res~onsabi. 
!idade pela rná direcç.ão, si mi tlit'ecçli:o tem 
havido, reca.he toda. sobre o ministe rio; mas o 
orador ta.mbem desculpa. o minísterio até certo 
ponto, porque jã declarou que a ca.m;tra. jã está 
fatiga.da de tolerai-o ; parece desejar desemb:c· 
ra.9a.r-se delle e nrio perder occaeião de fazer-lhe 
manifestações neste sentido. 

O Sa. CANDIDO 011: ÜLITEnu: - Votat·-lhe ~a 
medidas que pede: 

O Sa. A!'DllADE FrGUll:IRA:- O nobre teacl~r 
dos encerra.tllen tos lhe sugg-ere a lemllr:i.n ça. d e 
derrotas que o ministedo aqui tom tido por 
parte da alla maioria. 

O nobre ministro do imperio d:i. tril>una 
censtes\ou a conveaieucia de Cl'ear-se ullla ca
dein na. escola de min.as, quando ae discutill 
o orçamento, já porque fazia pa:·te u;,i, orga· 
:nização do ensino qu; S. E~. pretende em br!We 
trazer a COil$ideraç.ão da. camara, já porque urna 
câdeira isolada sem. ou~L·as de mMot•ius propa
rat.orias, pouco poderiam aprovoit<\r ; cmtl'\!
tanto S. Ex. conveiu com a füa commissão na 
suppressão dessa. cadeira, e depois aqui é derro
trulo pelo colligação ile rntos das duas de;•utá
ções de Minas e da Be.hfa .. 

fü1."- Voz:- O Sr. ministro iio imperio votou 
aqui a favor. 

O Sn. A:-ionADE F1GuEIR.1.: diz r1ue votou 
contra, nem seria pro[lrio da leald~de do 11obre 
ministro concorda:r- com a suo. commissão ecn 
uma medida e depois votar em sentido contra~ 
rio. 

A commissão de orçamento por mnis do turui. 
vez Lem inflingido a.p governo censura.e como 
elle não tem ouvido dos bs.nces deata oppo
siçito. 

A commissão de orça.meato já esct·ovou Otll 
um dos pareceres que ahi corre impres~o que 
este procedimento do governo nito é regular, 
nem digno de ser imitado. 

U)! SR. DEPUTADO: - Isso refere-se :i. netos 
do seu antecessor. 

O SR· Ai10R.~DE Fmm:rn.A : - 11-fas do que e~te 
tomou plena responsabilidade, vindo sanccio
nal-o nesta caaa.; demais ha a solidariedade mi
nisteris.l, e o ministerio actual, que se diz con
tinuador do outro, devi11. procurar e\'itar eetas 
censuras ao seu antecessor com mais força. 
do que se procura.sse evitar ns feitas a ai. 
(Apartes.) 

As novas theorias que o orador ouve sobre 
maioria lhe v-.lo fazendo crêr que está. perJendo 
a sou tempo e prova.velmente fazendo perder a 
caraa.ra.. 

Não tem a. pretGnção de convencer s.os no~ 
bres deputadas, e os nobres deputll-<los ta.mbem 

não podem ter a pretenção de o conveneer.)m : 
eatá apreciando a. these conforme a lição da es
cola liberal. E' um ministerio commiasão do 
parl:imento: logo deve ma.rchs.r do inteiro 
:i.ccôrdo com a maiod:i., assim como a maioria 
com elle. 

Vê, porém, o orador estes actos de rebeldia., 
e lhe parece q 110 ha à e parte a parte um con· 
strangiru.ento qu0 deseja uma solução. 

Os nobres deputados, porém, entendem que 
isso são pancadinhas d~ amor, novas promessas, 
adhesões e confiança ao ministsrio. (Apm·tes.) 

Vlt Sn. DEPUTADO : - Niio somos machinas 
de ,,atos. 

O Se.. A::;onADl!l FIGO-EIRA : - Vós não deveis 
ser ma.ch;nas de votos, responde o orador M 
aparL~, mas ele dedic:i.ção e devoção a um mi
nisterio que apoiais; e ~i não •endes e3;a de
dicação, é "º'"º dever dedaral-o ao miniaterio 
par" que uão mantenha uma situação artificial. 
(Apartes.) 

Vem a pêllo aqui. diz depois. responder ao 
nobra ministro da fazenda na parte que S. E:c. 
tomou em consideração, do quo havia dito o 
seu illustre amigo, deputado pelo Rio da Ja
neiro. 

Nós não dcsejs.mos desligo.~ a maioria do g-o· 
verno; desejamos o contrario, e em tudo o que 
acaba de dizer vai disto a prova ; desejamos 
um consorcio o mais perfeito que possa ser en
tN o ruinisterio e a maioria, para. que ambos te
nham forç;i. e ambos possam !)'O\-ernar este paiz, 
como m~rew s~r governado. 

I.to indica ao gonrno qu ~bem longe de ter
moi iuteresse em intrigo.1- ·, como p:1rec~u a 
S. El:., b~m longe de desejarmos que a mino
ria liberal ha pouco sahida do seio da maioria 
augmente, ao contrario, o no,so de>ejo é que 
ella· volte ao aprisco e apoie de novo o gover
uo com o soll. prog1•amma negativo, 

Não t~inos empregado um ~sforço siquei• 
no smtido de chamar ni0 mbros da maioria pa.ra. 
a minoria ; os m >imbros da minoria lib ~ral dei
xaram de fazer parte da maiol'ia porqu~ ent•m
deram que d.ivia.m salvar a sua responsabili
dade como mP-mbros que são do partido liberal, 
e o fizeram com todo o patdot.ismo do qu~ o 
paiz sa.bera da.r-lhcs os a.gradecim~ntos. Mas 
nós não temos concorrido corn cousa a[guma. 
pnra esse i·•,sultado. · 

Cowo membros do partido conservador dese
jamos que, antes de tudo, o gov~rno tenh~ 
força para bem gov~rnar as te . P.ªiz ; . mas e 
exactamente por vermos <iue o mmU1!er10 actual 
não póde ter desta maioria, a.pezar do3 esforços 
que empreooa, a dedicação necessa.ria, que não 
occulta.rem~s ao nobre presidente do conselho 
0 nosso pensamento : uão receberia~os com 
des11-<>rado a retira.d& do nobre presidente do 
cons~lho. (Ha apartes.) 

O mirlisterio j:í nos fez perder cerca. de 5 
mezes e dut•:mte e'tes tres mezes temos ta.m
bem diante d G nÓ3 todas as q uestõeS graves, 
que o miuisterio e esta camara a.eh.aram em 
Janeiro, pedindo solução ;_ temos um o~mento 
p:i.ra fazer ; temos a medida. da oonveraao q~e, 
alll3o yez annunciada, deve ser levada. a eife1to, 
ai ella ti possível; temos, a.final, a medida da 
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consolidação do meiG circulante, q na é a ma.is 
urgente, a 1uais imperiosa. de todas quantas 
têm sido levantadas. (Apoiados.) 

Si o governo tem for~a paB conseguir estas 
.n ·dide1s, desejamos-lhe a vida por tr a rn~zes; 
si, ao contrario, consultando as suas forças, se 
reconliecer "'bandonado pela maio ria que o tem 
a.poi<•do "te hoje, o nHlhor serviço, o melhor 
acto pati•iotico, que elle póde pr!ltici<r, é ceder 
o poder~ outros mais habeis ou mais feli:t.es, 
que pJss:im resolver durante os tres rneze~ •JUO 
nos restam aq_u.,lles problemas. O qu~ n:W é 
possível é pl"Olongar esta situaçtlO, quo ele,·=-
mos ji a cinco mezes, d1H'ante o Lempo que nos 
resta da sessão legislativa. (Apoiarlos.) 

lnfofüment' o relatorio do nobre ministro 
de. fo.~enda não no~ d(, grandes esperanças da 
que arripicmos carreira sobre o orça1uonto. 
S. Ex., ao passo qtle nos recommemda. e até 
applaude, elogia a fiscalísr.~ão e n. üconomi•\ 
que a opposição tem empregado na discussiio 
respecLirn, por out1·0 Is.do atire csp~L'.\n,:as a 
no;os di pendias, procur.1udo fo.zer cr.~r c1ue 
os nos~os racur>os íin:i.ucefros são mais abun
dantes do que a nàs outros }J:u·ece. S. Ex. 
anima assim o dispcndio, que fura de llo:i. po
litic" evitar, adi:..r e sopitar. 

Por outro lado, com relRção :is merlidas por 
elle annunci:1das quanto ó. diYidR pnblic:i. e ao 
meio circulante, o rclatorio do nobN presi
dente do conselho n:l'.o nos adfanta uma pa
lavra.. 

Com rebção ii con ,·ersão S. Ex. se limita 
a dizer que, uma vei qu~ ha neste pair. est:tln
lecim~r.tos banca.rios q•.1e receb n1 dinhr.iro por 
ta"a de juros ide1•i(lr a do theSOl\rO. ~ justo 
qtto se CO[IVCrta a di1·i<la do thcsouro. . 

O SR. PEREu1:-~fas ó umct pilrte de apra
ciaçiio~ 

O SR. AxoR.\DE FtGt:Em.-> :-1\!a.s á u!lla velha 
lcl6ade S. E:<:., qu··· nelll a experi~n~ia rlo mi
nistro da fa~enda lhe te111 feito c~Lit•p;tr. 

E' verdade .q_ue o< ban ··as reccbei.1 em depo
sito ~npitaes à tax\\S inforiores '.l G º'o. <;>!·'é !l. 
que p·ig~'.. o thcsouro; ll\f\~ "'1ti::J _ c.rtpit!H~5 fi tt

ctuantes, que pro~\tram os l);1ncos rrovi~'.lria
mentc, !l. es1>ero. de ea1prc~o rlefinitivo lnpofo
do;) ; CJ. ue vi<o Jleb t:u:ad~ 5 o 13 •/o , ~nmo iriam 
sem tax3 nenhum" de Jlll'O, corno y5o na En
ropa, ··m que, a.o contrario. s~o os deposil~ntes 
que pagam juros. bem 1011ge nos l)ancos p ,_ 
ga.rem. (A.poiculos .) Esses, hanco~ abaixa111 as 
suas taxas par" a fugentar os capitae~. quando 
não os querem. 

Or.1, o que tem de commr.m e~ta situa.i;.>to 
dos bancos com a du th ·souro que Yai ao mer
cado bu~car dinheiro, que vai pedll-o. que neve 
portanto, aceitar a leido mer~ado-a ta:-:a d-1 
juros-, ma,. que, álém disto, da títulos, não 
fiuctuantes, não provisorice, mas titules •·ujo 
resg•te depoJ?rle do seu arbitrio, titnlos per
pertuos, como são 01; da di,·ida publica do 
Brazil 1 

Está. ~!aro ·que o govilrno póda ter dinheiro 
por taxa inferior a 6 • ;0 • como te1n tido, como 
p3deria ter no aii.no findo, segundo as condi
ç'õe; do mercado, e não pel!l- r~zão de que os 
ban~o1 pagam taxa inferior àquella que pag-a o 

thesouro pelos seus titulas perpetuas (Apoiados. 
Portanto, só com. essa moção o nobre ·presidente 
do eonselbo nlto póde fazer a. eonvel.'1lão que tem 
em vü;ta. 
Ma~ o ora.dor entende que essa conversão é 

possivel por uina ouLra razão. Desde que ha. uo 
pa.iz, como se couheoe, uma tendeucia pronuu
ci •da dos c11.pitae• 1:a.ra as a.polices; não porque 
o governo oifereça. mo.rima confiança aos capi
ta.lutas, mas pela. desconfiança qn' têm os ca
pi taes CJm outras indu-;tri:is, em outl."as empre
zih, entende qne o governo póde"a\)roveítar-se 
d~ ' ta disposição dos 05pirito~ do;; ca;>halistas 
para fazer o seu negocio, ga.rantinclo ao mesmo 
tempo ~ esses capitalistas o emprego de sua.s 
Gconom1as. 

O Sa. PaEStDENT:F: Do Co~sLHO d:í. um 
apart'". 

O S11.. A~DB.ADl!l FrG~Lll.A não viu isso; 
leu 3.pena~' que hu.via 9uem. j1agasse menos : 
foi a idéa de S. Ex. ao aprescnta~-sc aqui 
e tnmllem veo1 no seu Telatorio. 

Si o governo pensasse desde o llRDO pas
sado r>odía ter feito alguma eonsa neste s ~li.
tido; nas cir:umst:i.ncfas · actuacs, o orada1· du~ 
vida que o possa. fazer. 

O pafa.e pobre, embora pareça o contrario ao 
nollr.; presidente do conselho; o pa.iz ê pobre, 
poucos ca.pitaes l~m, care~e muito de\le~, por 
ser novo : estes dados traz0m como consequen
cia a t:i::i:a de juros elevada. 

O Sn. So.utEs:-Log-o, o juro de 6 º/o não é 
. m11ito. 

O Sa. AN01u.nr: FmlJEnu:-Por um la~o o 
p:\Ü: é novo. não tem tído tempo de accumuhr 
capitn.es; por outro lado o paiz e pobre, pre. 
ciso. de capitae~. p1·o~ur.1-<>s. não~" "'''"ª : logo, 
a ~xa do juro não póde ueism• de ser elevada. 

Quanto â conYcrsiio, não Yê n0 roln.to1·io do no
!>re rninist!"o CLdiant.'1.da t<léa n.lgu!l1a. Ve a. meema 
ido3. de S. B~. de 'lue, _pda lei de iS46, que 
marcouo padr;fo monetano e autorizou opern
çiies de credito com o fün dei re<gatar o exce.;so 
do papel-moed:1, e~tava. rl0<ol.,..ida a que;tão. 

O SR. Lotamxço DE Íl.L!!CQU:&RQ.Ul':: - !lfo.s 
p:-.r:i. isto é preciso haver ~obras no orç:\m•>nto. 

O S1{. AxoRAD.F; F1ca:>:nu ;-"fa' aindti acre
dit:i. que o nobre ministro labora em g-r~.nde en
g:).llo, ca ·O não tenha para seu rilano outra idéa 
além de "ªpor cllo apre<entada. 

A lei de 1846 foi sabia, designando o valor 
do nosso' padrão monotario, ji alterado pebs 
anteriores cmissõc~ do /Japel-moeda. Convem 
nisto. A lei de i84G autorizoa tambem o ver
dadeiro meio para conseguir que o nosso meio 
circulante se reduza ao seu justo valor, auto
rizando operações de credito par:i. o resgate do 
e:s:cesso. Mas, estas sã.o apenas as idéas que 
fo;·mam o esq nele to de um systema. ; é preciso 
pôr em movbnen~o, em execução, este systema., 
e corn aqueilas duas idóas sómente não é pos
sível fazei o mover. 

Si o nobre presidente do conselho fosse 
autorizado por esta camara a fazer successh·as 
operações de credito para. resgatar o nosso 

1 
papel-moeda, este papel continuaria sempre 
depreciooo; porque o ouro, a prata., as especles 
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'llletalieas que S. E:s; .. empregasse para res- que cab.iram <i ao mesmo tempo seria perpe
gatar o papel, sa.h1r1 .. m como mercadoria.s tuar um aba.so que todos de,ejam v~r el:tirpado. 
(apoiados), éomu sahira.m todas aquellas qae (Apoiados.) 
temos mand~o buscar 'Pª~ª o pa.gamen.lodos Pen.sandn Msim, uão quer o or&d01' esque-
dous empreRtimos ~e !868 e de 18?9: C?He, d? que e couaervador até fa.0endo oppo-
. Por cons&quencia, aa duas idel!.a, ·sendo s1ç.ão (riso), e quer prestar ao gov&rno um 
J~Sta~, "Carecem _de um meio pratico, que lhe~ · se~viço. 
de .virtude e •:gor, qui: a.s fi;ça 1nover. Este 1 ~ºnobre ministro da fazendajã declarou que 
mecto S. Ex. nao achara senao ou em ealdos, nao quer os votos da. minoria consel'Vl!.dora. 
que proponha nos seus orçamentos pal.'a me- o S 1' · 
lhorar a nosaa situação financeira., ou na insti- ~· h.lRTrn.ao C~~lPos (presidente r!,o con.-
tuição de um banco (apoiados), a imitação do sell!o).-Não hei de v1ver delles. 
B:i-nco do_Brazil, que se encarregue desse ser- O Sl'I.. ~DB.~Dl!: FlGUE!RA. louva a. decl"-ra.ção 
viço 1ued1ante a faculdade da emissãú. q~e aprov~1ta.ra ao nobre deputado pela provin~ 

O Sa. So.J.n:Es:- E' o unico 1UGio. 

.. O Sa. AN1>lU011 Fiao1mu :-Eis ahi, summa.
riamente fall.a.ndo; nã<J pude o ondor entrar em 
detalhes, porque tratamos de uma discussão 
geral. •. 

cm do füo de Janeiro, que habituado a. dar 
med·id:i.s desta ordem o. todos os governos, en
tendeu t1mbem que podia dai-:. ao nobre rninill
tro, caso S. E1'. entendesse que ulío se ti'atava 
de uma medida govt:!"namental. 

O SR. PEREIRA D.\ SrLV.l: - Apoiado, mas o· 
O Sa. PREsrn::.:-;Ts: oo CoNSELHo:-Ta.mb»m Mbte ministro recuoou o voto, decbrimdo que 

-por e$s:i. razio é qae V. Ex. nàQ encontrou a os conserYadores deviam votar contra, e que si 
minha. opéiüão d~s ·nvolvida no relo.torio; niio não oblivess(l a p<orogativa se retiraria. 
era opportuno fazel-o ahi O Sa. ANDltADE FmuE1fü~ diz que isto desem-

0 Sa. A:xouADE F1<:ri:;!i:mA:-Niio.diz o orador, bauçou o voto de S. E,,;., e nlla o seu e de seus 
foi apena~ para mostrar que S. E'l\. não sà não anügos ~ que ha. quat~·o me?.es foi aqui decla~ 
tem mostrado idéa prati<'ll. para.realizar o seu ra.do n11. intimação fei :.c ao nobre presidente do 
progra.mma., como ainda. não promette apre- conselho de que Ira taa~'3 do orçamento porqne 
sentar n05 tres mer.es que nos re,tam, visto não lhep~diamdara prorogath-a. (Apoiados.) 
que não '.1- encontra no relatorio,tJ.ue era. o togar Quer, porértl, pre~tar um serviço ao nobre 
onde devia e>tar. ministro d::c fazenda para impedir essa dieta.-

O Sa. P.B.l!lSIDENTE DO CQNSE:LB:o :- No reis- dura que S. Ex. tanto receia, mas que .não 
torio niio era opportuno. pode evitar. 

O SR. ANDRADE FlGUEIRA assim vê quo 0 O Sa. 1IAan~Ho C,\>!Pos (pr6sidente do con-
ministerio não sô não tem organizado o sctl pro- sc!ho) =-~il.o hei d<J exercel-a. 
gramma de medidas, come> n:10 pal"ece disposto a O Sll.. ANnR.\DE FIG!JE!l\A cre que por muito 
roalizal-M nos 3 mezes oue re tam; '~is lo é mo- pouco t·,m::ó qu · t.t,nha d' viver, o nobre mi
tivo para que não fiqu~ trist0 com a . ua t•c- ni- tro lill- d<) cheg~r no fim do corr·.•nt ' mez 
tirada. (i·iso), mas no dia i 0 do Julho os im;1ostos vão 

Externadas as r:1zõ ·s q1to t·~m a minoria s ·r pagos nas provincfas 1· ·ruotus do Imtierio 
conserrndora para não d<1.t· o seu yoto :i. pr01·0- s m t1ue esta proro;;at >~ tenha tido tempo da 
gativa, devll accrescentat· que ha entre O> lei cl1.·gat' ;iara legiebiae o facto. 
me1nb1•os da minol'ia rptctn t ;nh"' e '<·t·11.1tdos P1msa; i ort:i.nto, qu' o nqbre pr.·si<ti'nto do 
constitucionae·; de votar por eot:l 11v:diclo., COlllO conselho não i:Õ\k mais im,cedit os ctfüitos da 
já o fiz,!ram :i.Jguns tr.,,tandc-;n da mintst·~rios dietadura, o c1ti,, dc1·erb ~er sido ma.is ca'utc
amígos; ê outros entendem que sendo uma rno- lo~o, r :qur;r ·ndo ::i. l°""orog-:üiva um t1i.~z :i.nt~s 
didade confiança po1itica-gorernamenta.l, não par.• dar t "ni: o :i. c1u · clvgas•r, a norn l i aos 
assis~e o direito ao~ !11ª0:°?(º;. ~a oppasição de ! pontos mais remotos do Iinperio. _(Apoiados.) 
conc •.. del-a a um m1mste110 .. c1\érso. o Sa. i\lARTrxHo CA,rPos(prcsideiitc do cafl-

Entendcrn, porém, felizment~ toil.os que, re~ satlw} : - Resi;ondere1 a e~ta obsen•.\ção de 
ea.hindo sobre o ministe;'io a re>ponsabilidade V. Ei;:. 
s:mliisiva. da esterilidade de 5 mczes de tr:lb:t O S:a. AND!UDE FcGUEIR..l. dechra que are

solução como esta não pode dei:'!:arde sei· emen
da.d(). pelo sGnado, e neste caso terâ de voltar a 
est.~ c1marn ; com estas idas e vindas perde-se 
tempo, roder::i h:i.ver discussão nesta camara, e 
assim é certo que a sua. dictad ira mais se ac-

lhos, quando o seu l'rogra.mma. ~ni. este e não 
outro. e quando teve o minisLerío o apoio da 
minoria cons~ryadora, não pod··•m sanccionar 
um prec0 dente q,ue àesej:>tn sinceramente qus 
de •apparec:t da legislação financeira. (}.f uitos 
apoiados da opposiç11o . ) 

Acreditavam sinceramente o orador e S3U< 
amigos que o govel'no, trazendo um progi-a.mma. 
oryament.aTio, tinha 'Pºr fim ~vitl'.r l!. reproduc
ção de um. abuso como este, e tal foi a razão por 
que se ·comprometteram a acompanhal-o no 
estndo dos seus orçamentos. (Apoiados.) Hoje, 
porem, que esta. re.olução os vem desilludir, é 
claro que não podem sanccional-a. com seus YO· 
tos, por'lue seria confessar a ingannidade em 

centúa.. . 
O nobre ministre procurou ;i.tirar sobre o seu 

1.artido a grande respona:i.bilidade de ter yivido 
de dictudu~M identicas; mas o orador só co
nhece um facto dee~es, dado no annr> de 1873, 
sendo presidente do· conselho o finado Visconde 
do Rio Branco ; porque a camii.ra tmha. sido con
voca.da. para f5 de Dezembro, reunin'"5e a .-inte 
e tantos, e nos primeiros dias de Junho o gabi
nete aqui representado, pediu que fosse peoro-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/01/2015 15:24 +Página 22 de 37 

358 Sessão .em 7 de Junho de 1882 

gadll. a lei do orçamento, que já tinha sido pro- 1 além daquelle que se discute, e é isso que se 
rogada. . deprehen~e .da c~rtll. que escreveu a.os mem-

Esta resolução passou nesta cama.ra., mAS no 1 bros da dlSs1denc1a parla.montar. 
senado encontrou opposição d.i phalange libera.!, Ac1·edi1;;1. o orador que o governo mal poderá. 
que era entoo numerosa e Mmposta de oradores ter tempo p:1.ra um orça.mento,e receia por isao 
de primei1"a ordem, que timbraram em fazer que venha pedfr nova proroga.ção que por certo 
curtir ao miui~t~rio o do<gosto de passarem al- não ted. aa I"estricções mentaes que enxerga na 
guns dias sem lei que legitimasse a cobrança actuaL Ainda, porém, que S. E:s:. obtenha dous 
dos impostos e o p~gamento das deJ·)ezas pu- orçamentos, resta a qu<õst.ão da proporcionn,-
blicas. ' lida.de da despeia. 

E' o unico facto de que tem noticia. A responsabilidado desta nova tbeoria finan-
ceir:i. pert~ nce toda à situação liberal, como vai 
demonstrar . 

O Sa. IllARTJNHO C,u1pos (presidente do con
.selha) : - Cousa. mu;to parecida com o que se 
dá hoje. 

o SR. ANDIUDE F1GUEllU não o j ulg-a assim, 
e tanto que o nobre preside ate do cons~lh.o viu 
hontem q_ue a miuoria agui em maioria podia 
ter voLado um adiamento não por 24 horas, mas 
por mais tempo, e não o fez. 

O Sit. M&aTIXHO CA)IPOs (presidente do co1i.
.ielho) : - Devi::i.m-o ter feito. 

O SR. ANDRADE F1GUElRA não quiz imitar o 
precedente Ele i873 que dei a. pal'a seus au
tores. 

O nobre presidente do conselho tinha uma. 
res;ionaa.bilidade mais grav~ ; S. Ex. devia 
lembrar-se qu~ a situaç.ão liberal, inaugurada 
em i8i8, viveu coin o. illegalidade durante um 
anno (apoiados), propositalmente, sabendo que 
não tinha. as leis de força da terra e mar, ao 
passo que aq uelles cinco dfas para a cobrança 
dos impostos, o nobre mini$tro sabe, a quem 
devem ca.ber exclusiv:i.mente. 

Como q_uer que seja., quer concorrer para 
evitar que o mesmo info<tunio a conteça ao 
nobre presidente do con<elho, e então lhe lem
brara que a rcsoluçfo carece de ser emen
dada. 

A primeira emenda e naquella. parte em q ua se 
diz que as despozas dos qulltro primeiros mezes 
devam ser proporciontLea. 

O nobre presidente do conselho affirmou que 
est:i. resolução e;a. copiad(l. de Utnll outra de 
1876. 

A sltu:J.ção liberal foi inaugm·a.da em Janeiro 
de 1878. isto é, ao começar o s•,gundo semestre 
do exe rcicio . Com o fim de calcrrunin.r e de >a.
creditar a situação conservadora decahida, o que 
fez ella ? Man dou fazer um apanhado de todas 
as de•pezas feitas por conta das verbas do orça
mente durante o semestre findo. Feito esse 
apanhado, aconteceu naturalmente que tra
tmdo-se do i 0 semestre de um e~ercicio as des
pczas de>iam ser muito maiores do q, ue no 
segundo, por duas razões cai>itaes. 

A primeira é que a lei do orçamento desse 
exercicio tinha a data de 20 de Outubro de 
1877 e portanto do quarto mez de e:o;:ercicio. 
Ora, é sabido que nos dous ultimos documentos 
e-0nfeccionados pelo partido conservador fize
ram-se varias reducções e por consequencía 
era natural que as despezas feitas ate 20 de 
Outuhro, em virtude de lei do orç:<mento an
terior, demonstrasse no fim um a ugmento que 
deria. cess~r com a execução d.a lei definitrva 
do orçamento. _ 

A segunda consideração tambem não podia 
escapar a homens de boa re, como eram os mi
nistros que mandaram proceder a.o tal apa
nhamento. E' sabido que as despezu avultam 
sempre durant·J os primeiros mezes em que se 
faz acquisição de grande parte do material, 
sobretudo p:i.ra as repartições da guerroi, mari
nha e agricultura. lsto é da boa marcho. admi
nistrativa, porqae todo o governo que póde 
comprar em porção os generos de que carece 
p:i.rs. as suas repartições. faz melhor negocio 

O Sn.. PRESIDEXTE oo CossELHO: - Foi um do que comprando a retalho. Assim o facto de 
terem avulta.do as despeza.s no io semestre, nada. 
depunha contra.o pal"tido conservadol';mas llpar
tido libêral,que queria calum»ia.r os seus adver~ 
sarios ,que ' obretudo pretendia justifica.r o 1hno 
da emissão do papel-moetfa, que foi prompto a 
emittir, não duvidou formar sobrn eata bas!l o 
seu manifesto de de~credito, fazendo crer ao 
paiz que o partido conservador foi um es
banjador. 

erro. 

O Sit. ANDR.~DE F1Gt1EIRA decle.i.-a que a 
resolução é copiada. de uma outra de 1879 e 
não_ de 1876. O Sr. presidente d(• co11selho 
rece1oso de vOt9.r uma pro~oga.çiio que servis
se,não dirá ao primeiro chefe do se"- partido.que 
lhe qu~ira disputar o poder; mas a.o partido 
con~ervador que S. Ex- ve a todo o momento 
subir, marcou o prazo de quatro mezee, tempo 
que S. Ex. calculou necessario para a.travessar 
os trabalhos pal'lamentares e sobreviv<õr á set.são 
legislativa. 

Dirà S. Ex. que lhe v:i.i a contecer a este res
peito o mesmo que lhe aconteceu quanto ã 
promessa; que fer. de não vir pedi~ resolução de 
proro~t1 va. S. E i::. não 'º na resolu~.ão de 
proroga.tiva senão no~ termos em que a pede, 
e lambem segundo as declaraçtíea que fez na 
co.nferencfo. da. secretari:1. do imperio, não ad
m1tte um orçamento para dous ~ !tercicios. 
Pretende portll.nto obter um outro orçamento 

El"igiu-se então esta theoria da pmporciona
lidade, pretendendo-se demonstra.r,até em d:tdos 
officiaes, que o partido conservador em vez de 
gaa~r na razão de cinco por mez tinha gasto 
no. razão de 10 ; porque durante seis mezes 
tinha feito despezolS de oito ou nove. 

O senado brazileiro encontrando nos docu
men tos officiaes da nova situação esta theoria. 
a proveitou-:i para a. primeiu resolução pr<>
rogati va do orçamento. 

O seno.do, porém, não t:m responsabilidade, 
porque ·si. a. t.heoria tinha servido para con-
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demnar os conse:vadores, ella. devia servir 
para ecdeosa.r os l1berae.s. 

Entende que este principio é falso em Lh&Oria 
e na.. pratica deve conduzir a resultados deplo
raveis. 
· Todas as despei:as variaveis, um.a epidemia. 
que appitrec0, uma obra determina.da, tudo isso 
póde augmentar as deapezas em um mez ou 
dous de B!tercicio. 

O Dobre Jll'esidonte do conselho disse que 
aceita o prtncipio da proporcionalidade, por
que limitava o arbitrio; e o nobre depntll.llo, 
membro da commissão de orçamento, qu ·i fallou 
na ultima sessão, decla.rou que era esta uma 
restri!,\ão cont1•a abusos do governo, que por
ventura fosso tentado a gastar .. m quatro mezes 
as verbas consignadas para todo o exercicio. 

O orador não pod~ dispu~r á illustre commis
são de orçamento provas de confiànça no mi
nisterío, não està iaso no seu papel; entretanto, 
si eh •gass·) a pensar que um governo seria ca.paz 
degastar em um m~2 .as verbas de um orça
inent.o do q un.tro mez ~a. não lhe f:tri3 esta. res
trieção, negnr-lh~ia o seu voto para o apea:r do 
poder ; seria muito mais simples. 

e Sn.. PR.ES!DlCNTE DO CoNS'ELHO : - Foi o go
verno qu.em pediu a restrieçllo. 

O SR. ANDR.ADll: F1GUEI1l.\. respondendo :i. 

este ap-.lrte do nobre presidente do conselho,corn
preh·:nde qu~ duvidando S. Ex:., como deve du
vidar, da. confiança. da maioria, esquece.se d'e~ta 
re.etriccão ; mas o fado ê que a. rest:ricçio a.c<Ú· 
ta p~la lll3ioria. confirma o jufao ci.ue o orador 
faz, de ci.ue a maioria julgn dever tom11.r proca.u
çõea em relação ao ministerio ; e a. explicl\.ÇÍÍo 
autoriza.da do illu;tre relator da commi11Sã:o d() 
orçamento vem em s~u au:x.ilio. 

O Sn. Al\'TONro oE SrQuEIRÁ ~-Eu disse que 
a. rl!lltrieção era. urna garantia ; foi a presentada 
pelo próprio ministro da fazenda. e nós não ti
nhan10s certez.ot de que ~eri11 o actu.!l! ministro 
da fazenda que usa.ria desta prorogativa. 

A estG aparte do nobre deputa.do o orador 
responde que as questões de deaconfünça. vêm 
sempre mascaradas coro estas declarações; 
muila confiança para o ministro a. quem se dá 
a autorisação, mas nsnhuma para o ministro 
futuro quo não se sabe q1.1em será, nem quando 
virá. 

Mas o que é cerlo o qu e esta doutrina e 
ine:ucta. SGmduvida a. camara ost4 no seu di
reito de vow medidas destas a governos em 
quem confia; ma.s em questões de orç.am~nto, 
não se póde vota.r restricçõea destas a governos 
em quem se confia. Nem é e:i:acto que o minis
terio póde abusar de~ta. medida., como. pareceu 
a.o illustre rela..tor da. commisaão de orçamento. 

E' ela.ro que falia não flÓ deste ministro, mas 
de qnalquer outro digno de sentar-se na.quellas 
cadeira.s ; não falia de mi.nisteL"ios de caverna 
de salteadores, poPque para · esses não se mrfo.m 
orç:imentoa ; mas nenhum· ministerio dii;no de 
o ser seria capaz de praticar um abuso de tal 
ordem, nem o poderia fazer, porque ·em quaei 
todas "5 deepo:ta.s do orçamento,. principalmente 
as que réspeit:lm ao pel!IOal, o _pagain~~~o é 
feito a prazos de um mez. Ora. si um lllllllStro 
tivesse a ingenuida.de de mauda.r pagar ·ordir 

nado de dous mezes a füuccionrrios que só ser
vWiem um mez, n9m ·o thsSDuro os pagaria, 
ha.veria constantes reclamações das thesoura
ría de fazenda e das repa.rtii;ões do thesouro. 
Além dilSllO, a.1> reclamaçõell da o~i:1ião publie&, 
da imprenll\\ e da. tribuna da. camara tornariam 
completa.mente impossivel semelha.ute e.buao. 

A proporciona.lida.de, porém, tem para o corpo 
legislativo, na opio.ião do orador, o inconve
niente de s~r uma. parf •ita inutilidade; porque 
desde que tem de reger duai leis neste exerci-· 
cio - a. antiga prorogada por esto proj cto e a 
nova lei do orc;amento- o corpo legislativo 
não tem meios de fiseafüa.r a exactidão do ~um- · 
primont.o de uma e outra lei; seria necessario 
dividir este ex1;roicio em duas partes, fazer 
duas liquidações, o que nem sempre seria pos
sível, porque nem ao menos as despezas coin
cidom; ao passo que no Rio de Janeiro a.s des
pssas se hão de fazer pela. nova lei de orçamento; 
no.a provine.ias dist!l.D.tes. como Mátto Grosso e 
Goyaz, :is d ~spezaa continuarão a fazer-fie pelo 
orçamento prorogado. 

Não e soment!? neste ponto qua a resolução 
lhe p • rec~ susceptivel de emenda. O § 3° é 
umz. inutilida.d~. Este paragrapho autoriza o 
II.Obre ministro da. fazenda a fazer as des;iezas 
por conta dos credites especi;i.es, e:i:traordina
rios e supplementarcs. Este paragrapho é ex:
clueivam~nte devido a um engano na cópia da 
resolução de 1879, do qual esta foi extra-
hida. · 

Aq uella resolução it1ltorizava o ministro da 
fazenda a. fazer O[>eraçõ~s do credito, appli
ca.ndo o seu producto pa.ra os crGd.itos supple
n1éi:ita.res e extraordinarios ; neste p~ragra.pho, 
porém, niio se a.uLoriza o ministro a fazer of>e· 
ração de credito alguma ; autoriza,se apenas 
a faz~r aquiilo que elle não póde ft1J: ~r, isto é, 
despe:tas por conta de creditas que correm por 
outros mi:nisterio ; . 

O ministro da fazenda cão pode effectuar 
pa.gamentoi por conta de credito$ extraordi
Mrio> e supplementa.re'I, senão rela.tivos o.o 
seu ministerio; quem elfectua M dP,speza.• e O 

ministro por cuja. pas~ se abre o credito; de 
numeira. que este § 3•. redigido da maneira por 
9ue se acha, ato contam.cm erro palmar, co~o 
e dizer que o ministro da. fazenda fica. a.utorL• 
z:ido o etreetua.r do 1peza~ por conla. da credito• 
que não correm poi- sua pa>t&. 

Si est:i.s palavras qusrom dizer pagar despe
=as, o orador diz a.o ni:>bre presidente do co11 >elho 
que lambem is~o não lhe adianta nada; porque. 
quer pela lei do orçamento que se proroga, 
quer pela lei de 1850 que regula a~ creditos, 
quer ainda por outra. qualquer le~ CiUe t~~ tra~ 
trado do;te as>umpto, o nobre m1n1~tro J9. e sta 
autorizado a pagar os credito> regularmente 
abertos. · 

0 SB.. PRX81DE..'ITJC. DO CONSELHO dá Ulll 

aparte. 
O Sa. A?.1>lU.DE. FJ<>crxnu. ainda a retpeito 

dos creditoii inclui.do1 . na. tabell& D , que não 
vêm o.qui menciona.d9'1; porque nea~e ps.~~ 
pb.o se falia. apetl.38 D.as tabella.~ anne.llll a lei; 
e desde que ha qua.tro tabella.s e prec1~0 m,en
cionar a. tabella. D , o orador lembr;i. que, pan 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/01/2015 15:24 + Página 24 de 37 

360 Sessão em 7 de Iunho de 1882 

o credito especial.. aberto pelo decreto de 29 de 
Abril de f882,. o· uobre ministro d& fazenda. não 
tem fuculdade paru fazer operações de credüoi;, 

O orador· ref.,re-se "º credito para a. con
stl"11Cçã.o da. estra.da. de ferro de Camocim. a. 
Sobra.l. . 

Pelo :irt. 3° o nobr6' m.inistl:'o niío tem 
i:neios para r'.lgar a. despeza.,e o orador entende 
que é muti aquello a.rtigo. 

A faculdade de que trata. e~ nos credites 
eapeciaes, ann,xos â lei prorogada, fal ta.ndo 
aómente este que lembra. O art. 3• não di 
mais ao nobremlnistro, doqueS. Ex:. tem; 
nem ao menos a. faculdade de fazer a despeza., 
po~qne iato corre por conLa de outros mi
nisLerios. 

Qua.nto a creditlls especiaes, segundo obser
va o nobre presidente do conaelho, a. medida 
não a.pro\'eita., porque acba.ndo-ae reunido o 
pod'lr l >g-i•la.tivo, o fW\·erno na.o oe póde abrir; 
em se;;runda loga:c não aproveit 1, porque o go
;erno Dâ'.o pôde ler a faculdade de abrir cre
ditas superiores noa primeiros quatro mezes do 
e:.:ercicio, sobretudo ba vendo p.roporcionali
dade da. despeza. _ Por todll.!l. e tas nzões en
t.ellde t'J.Ue o art .. 3• deve ser supprimido. 

A um a.part~ d'o Sr. presidente do conselho, 
o orador responde -que effe tuar despe7.a e or
den"1.r,e isto não incumbe a S. Ex.. e sun aos dif
feren te~ minist,,rios. 

Effectuar quer dizer, mandar fazer, é a difi
nição da nosali.-legislação fiscal. O que incum
be ao nol>r · presi;lente do conselho, minist~o 
da fazend>\., é pagar, e este artigo qu~ o ora.
dor combate por inutil não da r•sta autoriza
ção. Não basta autorizar d~spe7.a, é pre ·iso dar 
fundo para. o seu p:i.gamen ~o (apoiados) ; tudo 
ma.is é contrariar a legislação fiscal. 

O ora~o~ quer pagar o dia que tomou ao 
nobre ministro pro•tando-lhe este serviço µara. 
quG a resolução prorogativa. fique isenta de 
defeitos e sejam suppridas as insufficieucias 
que tem mostrado. 
O~serva ainda o orador que a cornmissão es

queceu-se de out_r<l.8 linhas ferreas que ca. 
recern. de recursos 1guaes a.os que foram consi
gna.dos na. emenda. em relação a estrada. de 
Paulo Affonso e outra.. 

Refere- e as estrada. de ferro do Rio Grande 
11.. Bagé e d·~ Ca.cequy a Uruguayana. Os cre
«itos votados não figuram na tabelfa. da lei do 
orçamentoprorogada. A emenda da commis
Bão apresentada hontem não contém estas duas 
linhas !erreas que· o orador indica. Si o ~o
verno nao quer fiuer cessa'!' o trabalho dessas 
linhas, é de r;gor contomplal-o.E como foram 
contempla.das as duas· do norte. 

;Em resposta a. um. aparte do nobre presi
d'ente do conselho em qM S. Ex. diz parecer
lhe que ha razão ern relaçM ás duas Mtradas 
do Rio !3rande, ()()mo houve da parte do lflr'tlal 
do C ommereio em relação ás duas do riorte, 
observa. Q. orador que leu o artigo do Jornal 
d.o C'ommercio a. gue S. Ex. se refere assim. 
co.mo o que hoje foi pub~o, e ~stá de per
f111t.o accõrdo com a dotttrlll& a.ili ex.pendida. 
por_que _ fu.nda-se .em t&.x.tG e.xpreeso da. nOBB~ 
J.ts1•1aç:;io. . 

Já. se tem alongado. na discuBSão sobre a. rc
so! u~o prorogati,·a, e pede desculpa. ao nobre 
m1nutrc>de uma ou o1ltra expresllã<> que.o tenha 
magoado. 

0 SR. PREBil)ENTE DO CONSELHO :-De V. Er. 
não tenho recebido s~não.ol:iae(l.uioa. 

O Sa. A.'IDl.\ADE FtGUEffiA. foi sin<:ero em suas 
e:s:plirnç::es, mas não deseja. qu·i a sua sinceri
dade possa. caus" r a menor oírellSa ao nobre pre-
sidente do con5elho. . 

Con' lue repetindo ao nobre ministro o que 
já. te,·e occasião de dizer-lhe. Entende que S.Ex., 
consultando a n~tur0za. do apoio qa~ a maioria 
lhe ronco.dn, não pód: persi<tir no poi ·r, por
que ha. de reco11hee<>r qu11 ~ó- tem o a :oio de 
tolera.nc:io, que nüi honra a maioria, nem dá 
força ao. g-abin~te ptr.i vwc-r hollradameut ~. 
(1f uito bem. ; 'lloU.ito bem. () orad.tlr e com
prim1mtado.) 

O Sa. CA;!."l>IDQ DE OuvEillA. requer a proro
ga.ção da discuseão por uma hora. 

Consultada a casa., é approvado o requGri
mento. 

Continua. a discussão. 
Vem á mesa, é lida, apoiada. e entra em dis

cusslio a seguinte 

Emenda ao § s~ 

Em vez de - eff,ctuar - diga-se - pag11.r.
Antonio de Siqueira. 

O Sr. Martinho Ca.:ru.pos (pre
sidente do conselho): - Sr. ~residente, prin
ciplarei agradecendo a obsequiosa cortezia das 
ultimas palavras que o n~bre deputa.do pel:J. pro
vinda do Rio de Janeiro proferiu antes de sen
tar-se. declarando a S. E:t. que eu não tenho 
uma e:.pressão sua. do que me possa queixar, 
não tenho nesta occasiãa,como sempre,para com 
o nobre deputado senão que a.gradecGr-lhe at-
tenções e favores. 

O nobre deputado, propugnando pefos inte• 
r~ses do 3eu p;i.rtido,. que são sem duvida a.l· 
guma, na sua opinião, os do paiz, como os do 
mQu l'lartido são t11.rubem do paiz, no meu modo 
de ver, o nolõre deputa.do não fez I1U1.is do que 
cumprir o seu de1·er. 

Sei que o nobre deputa.do soffre do mal de que 
me accnaa, que é um partida.rio acerriwo. de
cidido; sei, e nunca reputel isto llm defeito; 
entendo que é uma prova. de &incerida.de e de 
força de sull.s convicções ; quando se que= citar 
um typo dci conservador, diz-se-com, um Fi
gueira.. 

O Sl'l. ANDRADE Frcm11:IRA : - E um liberal 
como um Martinho. 

O SR. Pn.ir.iunE..'iTE. no CoNS!:t.l!O : - Hoje j:!, 
n&o se diz aS:Sim e estou receia.ndo que a mesma. 
sorte ag=de a<> nobre deputa.do no futuro. 

.M.aa o- nobre deputa.do ha de pernütfü·me 
q_ue,. C?mquanto seja. dos .que mais respei~rn.. a 
smceudade de suas con ncçõea e que xuau; ad
miram a. frirça da sua logica., 1tue eu seja. for
çado· a. dizer que llÃO vi hoje a. procedencia das 
sua& argumentações. º' nobre deputa.do eafor--
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ÇQu-se por condemnar o ministei-io. Eu jâ não 
fallo nas contradicçõea dõ presidente do con
selho; essas conlradicções cu tenho tido outras 
occasiues de as ex:vlicar, e o nobre deputado vê 
que o tempo a mim me aperta mais do que a 
outro qualquer e eu não devo prolong;i.r esta dis
cussão. 

Portanto, não fullo nas minhas contradiçqes ; 
do11 esta questão por liqo.idada com o nobre de
putado e com teclos os outros que disso ma te
nham accusJ.do, e rnt,ora scj a patente que a ac
cusação.não tem senão fundamentos !l.pparente~. 

.Assim,isto é um ministerio que não tem pro
graouna, isto é um mi.nistcrio ~ue não se pro
põe a fazer cousa alguma. Mas onde disse eu 
isto '! Em que tempo ? Quando'! 

Eu disse que me prop.inha a pedir primeiro 
as leis ann uas. na pi:e~ ente sessão, disse eu, 
que era a sessão que acabou, e1ubora so pu
desse muiLo logics.mer;te entender clue e1-a a 
sessão do anno, a sessão dos oito r.oezes ; mas 
devia pedir as lais annuas e depois occupar-me 
com as questões rGlativas :i fazend:i;public..'t. 

O nobre deput:l.do me accusou porqne o mi
nistario nada tem feito, n~da quer fazer. 

Pergunto ao nobre deputado como, si ainda 
não fü o que disse me propunha a faier e é 
indispensa \" el na. pres~n ta ~essão ? 

Diz o nobro deputado: isto $ervcr-vos de car
ga., sois o culps.do ; e eu digo a S. Ex.: eu 
aceito ests. responsabilidade, mas eit inco1·ro na 
mesma falta em que têm iRcorrido vinte e tan
tos ministros. 

O nobre deputado sabe que de f843 ate hoje 
ternos votado mais de 23 prorogativas do orç11.
mento. 

O SR. A~Dl\,\DE F1GUE!R.\ d:i. urn atiatte. 
O SR. P1u;:s10ENTll: i;o Co:-.sELHO :-Perdoe-me 

o nobre deputado, deixe-mefallar; V. Ex. viu 
com quanto !lilGncio applaudi o seu discurso ; 
não é porque me incommod0m os apartes, m<1s 
e tempo mG a.perta. 

Vinte e tantos ministros da fa:tiinda, porem, 
têm p9dido e promovido a adopção da prol'Oga
tivas de orçamento. Tenho, pois, muito bons 
companheiros, e não direi mesmo que a maioria 
ó do la.do do nobre deputado, mas parece-me que 
a maioria das prorogati \'as são de conservadores. 

Mas direi ao nobre deputado : eu carrego com 
a responsa.bilids.de, não carregue a camara ; 
mas esta usponsabilidade e mais apparente do 
que real. 

Sr. presidente, disse ao nobre d€putado, e á 
e amara o tinha dite mais de uma vez: entramos 
em um regímen novo. 

Nenhum gove1·no1 porém, poderâ fazer mar
char à sua vontade os trabalhas desta casa, 
hoje', sé a opposição não qui.zer. 

Diz o nob1·e deputado que a opposiçii.o tem 
facilitado ti.i.do ao governo; ê verdade, me.s eu 
não o tenho sentido, tenho sentido o auxiliCl das 
resistenciaa que não faliam, não se move:n, 
mas que não são as mais face is Fªra. viver. 

O SR. ~"Y>RADE FtGUEIRA dá um aparte. 

O $11. Pa11:smJ!:NTE DO CoNSll.LHO~- Eu não 
ma.rcho si o sGlo não me dá rosiatencia, mas 

v. rv.-46 

disto a atravessarem-me o caminho vai muita 
differenç8.. 

Nem eu faço uma censura aos nobres depu
tados; rulo contei nunca com o seu a.uxilio p:i.ra 
viver ; disse francamente: com os votos dos con
servadores, comquanto seja um partido re sp ei.
t~vel _pelo seu . merecimeuto, ill ustra.ção, expe
rlCmcia e pratica do governo, pelos grandes 
talentos de seus membros, eu não posso viver, 
. O nobre deputM.o suppõe tüvei que o espi

rito de partido; não, nenhum sentimento me
lindroso de dignidade teria cabimento; mas si 
os nobl'es deputados me apoiassem é porque es
tavam temporariamente commigo; era uma col
lisão, 1.l eit tenho pertencido a algumas. 

Nunca contei gue um partiào que sahia das 
11rnas, tondo perdido a maioria por poucos votos, 
quizcsse tra.nsigir com o adversa:rio, e o par
tido ronservaàol', todos sabemos, no.nca foi no 
Brazil um cordeiro, nunca se assignalou aqui 
pelo. aua brandura e pela sua tolerancia.. (Apoi.:i
dos .) 

A verdade é esta, que o mais poderoso de seus 
estadistas, o fiailo<lo Marquez do Pa1·anâ., perdeu 
todos os seus prestimos, toda a sua as~endancia 
no partigo desde que não s~ prégou, como de 
facto praticou ama politica de tolerancia e mo
deração. 

O SR. ÁNDR.IDE F1Gul!lmA dá um aparte. 

O SR. PREsim::sTE no CONSELHO : -Corru
pção ! ~ 

O nobre deputado faz injustiça ao caracter 
dê um dos homens que mn.is honra este paiz. 
(Apofodog.) E' um arlversitrio de toda a minha 
vida, ma.s não lJOS!O ouvir manchar a memoria 
do l\farquez do Par a.nâ com accuaa.ções deS$as, 
q,ue não me remlte. (.4.pQiados.) 

A politica deste paiz não viú um homem 
mais bo1nado e honesto do que elle: ao esprrito 
de partido soube alliar sempre uma grande 
.magnanimida.<le,que completav:i o seu can>cter 
de honi.e!ll. de Estado. A historia o ha de j11lgar 
com m:i.is justiça do que os seus co-religiena
rios injustos. ( • .\poía-los.) 

Ó Sn.. PEREil\,\ DA SILVA :-A historia hade 
julgal-o com a justiça dos seus co ·religiona.rios: 
é um grande vulto n:i. hist.oria brazilaira. 

o SR. PRESlDE?ÇfE DO Co!IUL!iO :-Um doe 
maiores. 

(Trocani-se apartes entre os Srs. Andracfr 
Figuefra e Be;;erra Cava.i~anti.) 

Sr. presidante, :;oda a minhá vida tenho pás· 
sado na opposição e pouca.a vezes tenho arti
culado esta palavra corrupção, porque não é a 
corrupção o mal da nossa politica. 

Mas eis porque temia os apartes, fuzcn.do-me 
perder o fio do meu discurso . 

Sr. preside1tte, disse o nobre deputado pelo 
Rio de Janeiro: n culpa doe trabalhos da c amara 
não terem marchado com ma.ia· celeridade per
tence ao ministerio. Eu tomo a responsabili
dade, mas direi i camara em que. consiste esta 
responsahilida.de. 

Uma c:i.lll&l'& nova, composta. de meml:ir.os 
quasi toàos novos, não podia ter dado MS ti:a.ba
lhos a celeridade que em outras ci.rcumsta.l!.ciss 
os, trabalhoa do p,a.r lamento poderiam ter. 
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Eu não sou daquelles que endeosam, gabam 1 U~r SR. DEPOT.~1)0 ;-E os orçamentos foram 
e desejam voi- n~ parlam:nto o regulamento do apresentados a tempo. 
regimento prussiano;. na? sou, e o~ nobres de- O SR. PnEi!IDENTE no Oo:-.sELHO :-Sem du
putados sabem que no.s hl>eraes ~ªº· P?demos vida; e não ~odi:i.m ter sido apresenta.dos m(Ús 
impo; ~uma ºª'!lªr'.'- ~tberal est.:i- di~ciphn:: ~ue cedo. Não ha ju~tiça da, parte dos nobres de
se origina, no prmc1pto da obediencia passirn e putados qnando nos increpam de não termos 
qne_ talvez os conservadoros possam quere1•· e apresentado a orçawento mais cedo, a. nós 'lue 
ti.e e1tar · . . . t "d it . nos empos3a.mos do g-0_1•erno depois d e aberta a 

Deu~ 1:1-C. hvro s1 o meu par i o ace nsse sessão da camar:i.. 
uma disc<plina parlamentar que o assem~lhasse 
a um regimento prussiano; o meu partido dei- .. O Sa. A:->DRADE F1i:;u~nu: - As propos~ll.s 
xava de ser liberal. · Jª estavam :ipresentadas. 

Eu não pretendo exigir dos meus co-religio- O Sa. P11EsmEXTl!. DO Coxs:i;:1.1rn:-Por grande 
na!'ios mna cousa que repugnaria aos meus ~ro_- que fosse, como é, a confian~a que tivessemos 
prios sentimentos (apoiados); nunca ex1g1, em nossos antecessores, como temos, nós não 
nem es:igi:ei._ (1lí1~_ito_bem.) Pa1·a nó~, os _lib_c- podi"mos dccla!·a1·-nos· no governo, como o 
ro.es, o primeiro <l.1re1to do home:n e o du·e1to nobrci deputado disse o t~mbem hontom foi <tito 
do livre e:ot:1me, e eu não posso exig-ir dos meus pm· ont~o, continuadores solid:wioe rb. poli tica 
co-religionarios que renunciem o uso da razão, do ministerio que se tinha retirado. R1·amos 
o aieeito do exame, pat·a votarem ás cég~s, sem amigo~. alliados ; pela minha parte foi empre
sabcrem o que fazem. . . . gado de confiança desse ministerio, foi seu 

O nobre deputado, oppos1c1omsta, nos presta, :mxiliai' na ~dmi11islraçi!o de uma provincia. 
e c~poro_ que nos pre$:"lrã, serviço, obrigando-nos ,\. maior confo~mid~dc d•: opiniües politicas 
a e:i::amrnar_ as_quest<.>es. P?r gue .=-azão ~u, que e mesmo :idministr,\ti"l'ns niio importa es.~l\ 
soffro este dueit_o ~e adyer,ar10, nao h~t. de sof- uniformidade que 0 nobre deput<J.do quer im
frel-o_ do c~-r~oh~1~n~r1~, ~,'::ª º. f~z ali~_s scim por-nos como um_a.obl'ig~ç~o. Ci\d;i m!_nistcl'io 
;uale,olenc.a .( . .J.pna}o>.} N.io v ~1º i":l.z.10 para p:·~.tic:J. a su:i pohbc" como entende, d:i-lhe n.s 
lSS<J. .. •• modific!tÇÜes 'iue ju~g" n~cess:iri:i.s .. Niio ora 

O _nob,_e dep~tado :i.conselha a douttm~ da justo que se nos qmzcsse impor a assign:i.tltra 
obedrnnc1a p~ss1,·a, quo S. Ex. nu~~ ac~ltou. de ci•uz n~s uiedidas, n:i.s leis :rnnu::i.s ::i.p:·esen
E_u, que o "rnJO agorn accusando o m1mster~o p01; !~das: nKo 0 podíamos fazer. 
Il;lD fazer march:n· depressa a cam::i.ra, o n acl'n _ · . 
ret:trdando muito o movimento do seu ii:irtido, Arnda o nobre deput:W.~, Sr. presidente, fei-
usando d~ direito que quer hoje negar aos seus nos uma grand~ accusaçao peb ~crn?ra ~o ~r-
ad,·ersarios. çlmcuto. Eu nao-comparec1 senao a primel.l'a 

. conferancia à:i. commissão de orc1tmento ; as 
O SR. A:sPr~-1.n!'= !lGUEIRA :-E \' • Ex. con- outr:i.s decbro ao nobre deputo.do que nüo com-

testaY'1.-me esse direito. pareci muitointencionalm~nte. Tinhamas em 
'O Sn. P1rP.sID:E:'\TE no Co:-;sn1rn : - Nunca conselho de ministros examinado n. questão do 

oon tcst~á, ajuclcii s~mpro :-. V. Ex., íui eeu :-.1- orçamento, ájust:i.do e deliberado o que devi:J.mos 
lin.do, e!:\ mesmo. J-UMeira que t:imbcm hqje fazer, e ou não tinha necessidttrle, com os com
os nobres deputados nceitn.m, porque de facto panheiros qtt0 tenho, de compnrocer ás confe
lhes You om auxilio," ag-gl'ogação dos libe- renci:i.s da commisslo par.i C;l.dn. um dos orça.. 
raes. si bem qu.e tomem Yisivelmente c:iutelas mentas; ca<li. um dos mett> co!legas era muito 
p:i.r:i. <jÚe esses libcrnes não· possam ser os competente e muito_ ha~ilit:i.,lo par:i este ser
no8sos succcssorcs. viço ; niio era necessar10 que eu comparecesse. 

Mas não :tl!ho razito par"- o nobre depuro.do O que. nos cumpri:i._ dGlibera.r em co=u~, re
fazer carga. i cam:lra. actual dos Srs. deputados pito. tmhllmos dehberivlo em conferenc1a do 
do facto de não ter tido o orçamento marcha ministros. 
mais rapida; nunca. o orçamento a teve mais o Sa. ZA~IA: - O Sr. con~elheiro Saraiva 
ro.pida. O nobre deputado, as8im como os comparecia :is l'euniões da comwissão Cl não 
membros liberaes <j_UB têm fal!ado contra, la- tinha peiores companheir-0sdo que os que V .Ex. 
oora.m ~m e<1uivoco. quando dizem que na tem-. 
camara dos Srs. deputados o orçamento nunc:i. 0 SR. PRESIDEXrE 00 Col'Sl!lLHO:-Perdoe-me 
foi \"otado tão tarde. Não e es:acto; foi votado :- V. Ex. ; 0 Sr. Saraiva entendeu dever fazer 
muitas vezes mais tarde. O nobre deputa.do isso, e eu entendo não dever fazer. 
mesmo confessou hoje que uma ca.mara deixou· 
o ministerio Ri.o Branco sem lei de orçamento: Sr. presidente., têm:se fa.lla~o em reuniõ'.'5 

da secretada. do impeno. Daqui a pouco creio 
O SR. C.-l.'!DIDO DE ÜL!V1nP.A :-Em 1872. (Ha pelo que observo, que teremos a obrigaçã~ de 

outl"os apartes.} admittir nellas 1·epm·ters e tachygra.phos. Stm ; 
O SR. Pa.ES!t>Jt,;TE !)O CoNsELHo :-Sim; los-o eu nii:o sei do»de vem aos nobres deputados o 

íoi mais tarde. direito de se occuparem com uma reuni.ão par-
Ba.sta. attender-se ás datas de nossas leis de ticular,~m. uma. Nmnião familiar. (Apoicidos.) 

orçamento : rnra e aque!b qne não seja de Ou- (Cru:::-am-se algv.ns apartes.) 
tubro, de Novembro. e ha até de Dezembrr;1. 
·Durante a ragencia o nobre deputado saba que o SR. PRESIDENTE DO CoNsl!LtlO:- Pe~o a-
foram reg-r:i._ as numerosas proroga.ções da V. E:t. que me mantenha a palavra. 
se.eão- O Sa. PRl!:sIDE"TE :-Attenção l 
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O 811. PRES!DE1'"l'E no CossELHO :-Declaro a 
V. Ex.. _q11e não 1·eoeio. que ae pui:iliquenada do 
que se tem passado na secretario. do impcrío 
(a_,;oiados) ; nós devemos fica.r sabendo que as 
nos11as reuniões particulares familia1•es são 
inspcc cio nadas ; develI'los i·edigir acts. e p;o to
collo dellas i;ara não ficarmos su;eitos as 
tradac.,ões d:tqueUes que se descont~ntarem. 
( Apa iados • ) 

O nobrn depntado, Sr. pro~idente, assim 
como outros oritdorcs, tem-se occupado muito 
com a questão de presidente do conselho tole
rado, não querido, nilo aceito peh maioria. Eu 
quasi que não tenho necessidade de responder 
o. isto. (Apoiados.) 

O SR. C.\Nnrno DE ÜLIVE!RA : -Sem duvid;i, : 
isto atti <i uma injttria :i múoria. (Apoiados.) 

O SE.~ PnlilsrnE:-.-rE DO Co;,sELHO :-A ca
mara comprchende, si um partido que se 
preza., si uma. assembl~a respeibvel, como 
est~. e si um homem, mesma um pobre 
cano8i1·0, como eu, (1·iso) deve re.~ponder a se
melhante accnsa.çiio. Aquelles que não preza
rem a sua dignidade pessoal. pensem como qui
zerem dessa acc~a~ão ; pela minha parte níio 
responderei a ella.. (Muito bem.) 

Não tenho observado ató hoje senão deferencia 
demasüi.da, e:s:cessiy:i,, <10 presidenta do cen
selho. Si eu h'nho me1•ecido Mla defcrcnda 
nos nobres depatados do. opposição, aos quaes 
me confesso :ig-ra.decido, porque urro & merecei· 
MS meus amigos? 

O nobre deputado vê desconfiança. Si fos~~ 
licito repelir um ndagio, ·um Jito vulg-ar, po
pular, cu dir üi. a S . E:'t. ; <1. os c1110 itlhl;i.m 1V1s 
porcos cm todns ns p:i.rlM lhos ouvem os 1•011-
cos. :o (Zliso.) Dizo1u isto no inte1•io1· O! mn.tut.o~ , 
com refüronci:i. ds repotkfas illusvas dos C:ll-
~!ldoros. · 

Aos nobi•es dcp11L~uoe d:i. opposi~.ão, sobretudo 
aos nol>res dcpula.<los consorvnrlo!'os, h:i. uuns 
COUS.".S quo 05 ;i.tfüge111: auülna VOY.08 :i.a uiYi• 
siios do p:i.ttitlo lil> -ml lhes tüm l\[ll'Orniuulo : 
SS. EBx. a~ d~aojam,o~uto prcoccupadoa com isto 
e act'editam que osLas divisuoa não podem 
deixar de <!xist1r. O po.rtit\o liberal Mlli divi-
dido por fo 1·ç:i.. . • • 

O Sn.. CAD.Los AFFO)(ro :-E ellos estlío mais 
divididos do que nós. 

O SR. PRESIDENTE D3 Co:o;sEt.Ho:- Não tem 
comparaç~o. (Apoiados e não apoiados ; 
apartes.) 

Senhores, ao 111.enos os que se calam podem 
dizer que não ha diYisão, roas os que vã.o li 
tribuna, que articulam queixas contra GS seus 
chefes, que manifostam -eropósito diverso do 
que os seus homens princ1pnes praticam, po
dem" fallar-nos em divisão ~ Eu vejo aqui um 
immenso vn.l.lo, e parece-me que esse vdlo ó 
ma.is profundo entre os conservadores d;i. ca
mara. e do senado. 

O SR- .A.l\'DR.\.DE Fmu:e:m . ..1.:-Não ; ha a maior 
harmoni.s.. 

O SR. PRJi\SIDEl\"TE oo Co:xsXLH0:-1'eus o per~ 
mitta, porque· confesso a V. Ex. que, quando 
ouço to.n t.o apregoar a: divisão, a. fraqneza do 

partido liberal, o que me pl."eoccupa maÍ$ niío é 
este estado de cousas do partido liberal. 

O que me preoccupa ê nii:o vs1· o partido con
servo.dor pot• s 11a. cohesão em circumstancias de 
poder su!olstituir o partido liberal no go
vern0. 

u~, Sa. DEPl,lT.\DQ:- Mas o partido liberal 
esta dividid~. 

o s~. Pa:i:srni::::sTE DO Co;:-;SELHO:-Pois os 
nobres deputados querem que nós tco.hamos am 
tudo unanimidade em nossas fileiro.s ~ E' exig-i~ 
muito da hum:i.nidade. 

O SR. Ai.MEID.~ Noo;EIRA : - V. E:s:. tem. 
todo o senado contra si. 

O Sn. Pn.zsrDENTE oo CoNs1'Lr>o:-V. E:i.. se 
engana nos seus desejos ; não tenho t~L 

O Sit. ALl!ErD.'.. Noc>UEIRA : - Foi V. Ex. 
c1uem o declarou aqui. 

0 Sn. PnEsmE:>."TE no Co:ssl!LRO: - Repeti 
estas accusações que estou ouvindo todos os 
dias. 

Sr . presidente, continuo. Que accusaçües, 
porem, contra o presidente do conselho de
ri Yt•m-sc da necessidllde da prorogativo. 1 

Decht·o ao nobre depRtado que p~r maior 
esforço que fizesse em iguMs circuwsta11cias 
n~o poderb fü~er roais do qÜe eu. Raras 
\'ezes. em aunos de sessão dupla, a camara 
andou mais depressa do que no presente. 
(Apoiaclos e apai·tes.) O "Jornal do Com-
11_wrcio, j::l. ? disso o repito, cit:i. 23 proroga
L1 vas, e cro10 cu que não foram toda.s de ca
ma1-.1~ liuo1·:ies ; :io contr:irio a maioria é con
serv;i.dora. 

O nebro doputndo, porém, entre algumas 
a~cust1.çüca que tém ~id<.' feitas a.o presidente oo 
co:;.sclho, aprnsento11 uma quo aliás j:i tinho. 
sido lon1br~d"' pelo nobre deputado pelo .Ma-

• l':tnhão, qu:i.11to "'° poder pessoal. 
Eu suppunha, Sr. p1·esidente, que out1·0 

qualquot• me tJoderia fu.llar nisto, menos o 
nobre deputmo, porque as suas o.ccuso.ções não 
fot'a.m menos vehemente~ que :i.s minhas. 

O SR. CAlWALHO R:i.:zENDlil : -illns ellc uãa 
era governo. 

O Sn. P1cEBIDEIHE DO Coxsl!lr..Ho :- Eu de
pois que sou governo ainda não fiz nenhuma. 

O que o nobre deputa.do tem o direito de- me 
pergrmtsr é· si encontro hoje os abusos que 
censurei e de que me queixei; quando me J!l<lf
guntar, eu lhe informa.rei o qlle se tem passado 
com1uiga ; não ienho de que me queb:ar do 
poi!l.er pessoal. Não posso duer outra cousa 
porque seria. preciso faltar à verdade. 

O Sn. ANDRADE FIGUEIRA:- Logo não ha 
poder pessoal; é uma filagrana. 

O SR, PREstnl!.~"'rE no CoNSJJ:LHO :- Seria 
um:i. -vantagem que V. Ex. tivesse a mesma. 
convicção que tenho a este resp~ito. E' ver
dade que o soberano não 9 um a~tomato, toma 
parte no conselho ccn todas as discussões, mas 
os ministros fazem o que resolvem ; esta é a 
verdade que a.ffi.rmo. 
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O Sn. PEREIRA M S1LVA:- Nem.podia ser 
;i.utomato porque pel_a nossa. Constituição é 
chefe do poder e::s:ecutlvo e do poder moderJ.dor. 

o SR. PRESIDENTE DO CoNSELHO: - Nunca. 
susteu tei doutrina contraria ao honr8"io depu
tado a. qUGm reapondo. 

Supponho ter respondido l\s considerações 
políticas feita.a pelo nobre deputado. 

O SR. C,l.l\vAL!!O REzE!'IDE: -Elle tambem 
disse que a prorogati va .-eiu mui to tarde. 

O Sn. PRESIDl!:-lTil DO Co:-isl!:LHo:- Niio ha. 
duvida nenhum:i., esta é a mais séria das accu-
sa.çõe s füits.s pelo nobre deputa.do. . 

S. Ex:. nttribue a demora da. proroga.tlva a 
receios que o ministerio tinha do tr:i.balhar 
pa.ra outro , assim como en\ende que, ? não 
querer orçamento para dous nnnos origina-se 
do mesmo temor. 

Eu, Sr. presid~nte, como j:í. disse, estou re
petindo um ensaio que no nosso parlamento .se 
fez ha e.lgumas dezgnas de annos com muito 
m~is resultado. 

Ewquanto o governo não ti11ha chamado a si 
o direito de subslituir-s<:l :io po\'O ne. elei~.ão, 
n6s tivemos cnmaras com opposições numero
sissimas, e foram elfas que forçaram a abdi
cação do primeiro imperador ; a.s regoncias vi
vcr:im com ca!Jlaras de opposições numerosas. 
O primeiro regente do aclo addicional :niio pode 
marchar diante d~ opposições numeros~s ; o 
segundo regente tambem não póde terminar o 
seu qu.'\triennio ainda diante da opposição das 
~amaras. , 

Dahi para ci os nossos governos tomaram o 
cuidado de fazer as carnans a seu gosto, de 
elegel-as pelo povo, par:\ poderem viver como 
ente11dêsscm. 

.o SR. BEzEUnA C.1:nr.cA:o;T;: :-Sam cor
rupçiio. 

O Sn. Pn;:srnE:>TI! DO CoxsE1.Ho :-Som cor
rup~~o •. sim: vh-se n violencfa. 

O Sn. BEZEI\ll.\ CAVALCA~TI :-Um1• o outra 
cousa. 

Q Sn. Pit!!:Sl~EsTE n~ CossELHO :- Era 
à bayoneta, Cl'ª o subdelegado, era o del()-
gado de polici;i., etc. A corru pçào era por Lãa 
pouco nisto que pôde ser esq uecid:i.. 

O 'Sii.. BE7.EIUU CAvALCA.,Tl:-Co11heço muito 
essa historia, foi victim11o della. 

O Sn. PRESIDEliTI!: llO Co1<SEL1io:-Nós fizemos 
um ensaio de poderem os dous p:i.rtidos vivei• e 
governar pacificamente, como vivem e governam 
em outros paizes civilisados. como na Belgica e 
na. Holhnda e em outros paizes da. Europa, não 
tão aolfa,ntl).dos,aliãs,em governo representativo 
como o BrazU. 

Porque o nobre deputado sabe que o nosso 
governo livre é mais antigo que o~ da Europa, 
excepto oa d;'I. Holla.nda, Inglaterra e@Fi:,..nça, 
mas o desta com grandes inLerrupçêles de dicta
dura.. 

Fazemos, portanto, o -ensaio de gover
narem os dous partidos na presença um do 
outro. 

E' minha. convicção qne outra composição das 
camaras nunca mais se terá. no Braúl. Cama-

ras u11animes nenhum governo as obterrl. ma.is 
neste Imp~rio. Governo com camal'M, co11forme 
os no>sos habitas de ha 30 an11os ou mais; é um 
governo difficil. 

Pela minha parle não ha sacrificio pesgoal, 
salvo o do i:nteres>e publico e o de minha digni
dade, a que n1io esteja disposto pat•a acompa
nhar o [lar lamento neste ensaio. 

Como qullria. o nol>rc deputado que nestas cir
cumst.:J.ncias nós, ministerio novo, or"'anizo.do 
depois de a ter to o pa rio.menta, pude >semos apre
sentar medidas de governo sem trabalhos pré
vios 1 

O SR. A:;DR.1.DE FrGUEIRA:-Tinha jã uma 
proposta no parlamento. 

O Sn. PREsmENU: DO CoxsELHO : - Eu jà. 
disse a V. E:i:.. que, por mais illimitada que seja 
a minha confiança no meu antecessor, e o é, 
quer pessoal,Ciuer politica,eu não podia. assignar 
ae cruz essas medidas. O noi.Jrc deputado sabe 
que em muitas destas questões em que me 
arguiu a minha opinião n::io póde ser encta
mente as dos meus ante~eB!iores. Com as des
pezas realiz:;das, eu 11ão tenho nada qué ver; só 
tinha de as submetter á approyação do corpo 
legislativo. Nomearam·se professores para as 
escolas de medicina, fundaram-se escolas pra
ticas em g:ibinstes mal arranjados por falta. de 
espaço, inutifüando-se instrumentos e p1·ejudi
cando-se assim o estudo e o ensino. 

Isto data at<i do tempo do Sr. conselheiro João 
Alfredo. Foi um movimento de melhoramento 
no ensino pratico digno de todo louvor ; mas eu 
preferia como o nobre deputado que as despezas 
Livessem sido préviamente votadas po1· lei. O 
nobre deputado s:i.be, por riratica mais do seu 
partido que do meu, que nunca se fizeram no 
Br-.iúl reformas de administra.çii:o por outro sys
tema senão nos orç~mentos ou pedindo autori
zação para fazei-as. 

O Sn. AirnllADI! F1GUl!IRA.: - E' uma corru
l'tela que com•o:::i. acatar. 

O St\. P11.ESIDE:iTE oo Coxsll:LHO :-Estamos 
de accôt'do. ' 

O Sn. Axo1uoE Frc;UEil\A:-Est:i. de accõrdo, 
mas continua. 

O Sn. Pm:srnE:>TE llO Co);SELHO : - Não con
tinuo k'\l: não ha um acto do ministerio a.ctual 
nest:i. ma.teria. E eu não censuro os meus an
tec()llsores que se vira.m nest;i. difficulda.de. 

Supponho, Sr. presidante, Ler respondido á.s 
considero.çõcs politicas do nobr~ dQputado. 

Resta-nos a par te do discurso de S. Ex_ r-ela
tiva. ti. resoluçii:o. 

Eu quero dizer a. S. E'!:.,que não é o costume 
da torra; mas pretendo saguir este costume; 
sempre que uma. falta reo.J. fundada me fàr 
apontada por amigo ou a.dvers:;rio, ell não re
cusa.rei reconhecer o erro ou engll.no, ci cur,-o a 
cabeç.a. 

Das obscirvações feitas pelo nobre deputado a 
quQ é relativa i deficiencia com que continúa. 
o credito me parece ter procedencia como a. do 
jornal a q uo j li. all udi. Nós n!!o temos outra in
tenção senão lagal.iBar a despez:; emquan.to niio 
votarmos o orçamento. As ontr~ observações 
do nobro deputado n:to têm procedenci.a como 
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não têm as do jornal. A proporcionalidade con
tra a qual o. nobre deputado s~ l~van tou é uma 
co11:seq uenc1a forçada de urna. medida provi
sorla, e cg,lculos de despezas no prazo, Todas as 
verbas, não ~ão susceptiveis de aerem sujeitas á 
propoc1ona.hdade; mas ji não e pouco que fi
qu.er;i essas de fór:i. na excepção porque estej:im 
st1.Je1tas a outras regras. 

S. Ex:. fallou Gtn fornecimento. E' precisa
.mente. uma das despews que podem deixar de 
ser foitas ~o~ quatro ~ezes,em primeiro lagar 
porque e:nstem depositas e em seo-undo la"'al' 
porque são feitas muitas por enco~inendas"m1. 
Europa. (Apanes .) Tsto me leva a outra q ues\ão. 
O nobre deputado tem maioria no senado de
cl~remos qi;.e o senado é quem go~erna 'este 
pa.1z, prescindamos da camara. O senado de
clara-nil'.o voto sem esta medida; o que gucir o 
nob~e.depi.:tldo <!uc faca o govcrno1 Qnima que 
o min1~terlO se retír,wse diante <le um voto do 
senado? Então, si o nobre deputado não re
cg_n~ece ~sta _ obrigal}ã.o. na de convir que o 
mm1s ter10 nao tem outro recurso senão tolerar 
taes imposições. 

O Sn. ANDRADE F1GuxraA :-Podia requerer 
a fusão. . 

o Sn. PRESIDENTE DO Co:«s~I.HO :-0 nobre 
deputado .nos lava ao ultimo reducto do castollo. 
O senado negava a fusão como jã tem feito. 
(Apartes.) 
. Masj~ dí~se ª()_ nob1:e ~e puta.do: a proporciona
h~a.de nao e sena~ a ~tr;ittação da despeza, pro
v~m do mesmo pr1nc1p10 que nos obriga a pe
dir a prorogativa. Isto não é privilegio do füu
zil ; _o parla.menta inglez vota todos os annos 
medldas provisorias :i.utorizando despezas ape
zar r~e ~i seu.ti r regula!~ en ~o o seu orça~ento. 

N~o e, pois, u:n pr1vileg1onato. B' uma ne-
cessidade do serviço. · 

~r .. presidente, supponho ter respondido is 
pr1n~1p:i.os .observ•lÇÕes do nobre deputado; não 
me Julguei na necegsidade de tom~r c:i.da uma 
dellas eID. particula1-,_ porque em grande parte 
eat:wo.m J.ª respondidas no meu primeira dis
cuyso,, pois que tinh:i.'1\ sido otl'erecidas pelos 
pmne1ros or.>dores que tomaram parte no 
debate ; nem por este lado o discurso do 
nobre deputado teve verdadeiramente um:< 
íei9!lo partiduria, o gue eu sou o primeiro reco· 
nhecer; e no fundo o nobre deputado sabe que 
estou de accàrdo com os principias que S. Ex. 
sustento;x. Peço esta prorogaliva forçadamente, 
como hei de v•' r S. Ex. sustentar a[nda outras, 
mesmo porque niio me parece que S. Ex. 
obtenha um apoio ma.is enthusíasta e espon
tl\nco do que aquclle que cu tenho. 

Atten.dendo :is observações do nobre depu
~do cm relação ao § 3°, pedi a um doa illusti:es 
memb~<1s da cocunissão que apresentasse uma 
emenda para que, om vez de -efi'ectuar.se-, 
diga-se-pagar. 

O S11.. A:-mu.1.nE FIGUEIRA :- Não adianta 
nado.. 

O SR. P~!DE)."fE no CoNsE:mo:-Para. mim 
adianta. 

O nobre deputado foliou na.s estradas do Rio 
Grande q ae não estão aqui contempladas, 

S. !'x. tem razão ; ma.s. embora eu não esteja 
malS atra~ado quanto a :prorogativa do que o 
nobre dep 17.ta:lo esteve em 1869 ... 

· O SR. A::<:DR.ADE FIGUEIRA : - Em 1569 a 
c~marii. abriu-se em Maio. 

O Sa. PRJ1stD:E:STE D0 CoNsELHO: - Em todo 
o cuso a prorogati va foi publicada em 28 de 
J~nh3 ; e eu di_rei a S. Ex. que a actual pode-
ra no.o ser p~bhcada ~esse tempo; não depende 
do governo, dependera do sena.fo ; mas eu es
pero que o senado votarâ uma mooida que, con
formo çi nobre deputado nos demonstro11 é 
act~s uma med~da de desco_nllança. do q_ue' de 
apo1~, porque .e ullll\ me?1Ja d.e restncçio. 
Eu dtsse o reptto, com:\ dtctadw·a não me con
servarei no poder. 

O Sn. ANnaADll Frnu:imu.: - Pelo menos 
por Mato Grosso e Goyaz hs. de tel-a. V. Ex. 
não se impnrta com a di<:.tadurii. por MatoGt·osso 
e Goyaz ~ • 

O Sa. PI\ESIDE:«TE oo CoN~ELHO : - lmporto
me menos do que com a dieta.dura em todo o 
Imperio ; e depo~s o nobre deplltado sabe q_ue 
hoJe a.s oommumcações para essas provino111s 
são muito mais rapidas do que antigamenle . 

Em:fim, senhores, eu não devo temer que o 
senado negue esta medida, e por isso conti
mio a pedir â camara. que a approve sem 
demora. , 

Não sei si me escapou-alguma observação do 
nobro dcputndo a que eu deva t•osposta; si me 
escapou, peço ~ s. ~x. desculpa. Não podia 
estar no meu animo a intenção de faltar ao re• 
speito ao nobre deputado nem a nenhum do$ 
oradores que têm impugna.do a. medida. Si nã:o 
respondi a cada um de per si, é pot·que me era 
isso impossivel, attenta a urgencia da medid~. 
(Jfuito bem.) 

O Sr. Ribas:-Não tencionava, não 
peu:mi-a mesmo tomar parte nesta discussão. 
Subo ã. tribuna em ol>ediencia i dirocção do 
grupo a que pertenço. Fui inscripto p:ira fallar: 
vou cumprir o mGu devar. 

TiYe j:i occasião de pronuncfar-nie com re
lação O. politic:1. do g:.bine ta. e declarei-me em 
franca oppo!ição. llisse quaes as razões que me 
le1•avam a esse proceder ; primeira, vor en
tender que o ministerio não representa a poli
tica. líbBral: segunda, por entender que o mi
nisteria não tem curado convenientemente <los 
interesses da minha provineia e dos inteNs.ses 
do paiz. 

Tratando-se, portanto, de pro~ogar o orça.
menta, bem compreh·ende V. E:i:. , Sr. pre
sidente, que eu niío tinha necessidade nem 
de e:i:plicar o meu voto, porque de antemão 
esta.va entendido que não concedia a.o g-o
verno os meios de que elle caroce para legi;. 
timar-se no fu ture. Que governe com 11 sua 
pr?pria responsabilidade. O :ne\!. -voto, • bem, 
se1, não tem força pal'll. derrtbnl' o g:i.bmete, 
mas é preciso tnmbem ponderar que não oatou 
isol.9.do ; faço ·parte de um ~upo de liber~es 
quo, não concordando com. e. marcha que leva. o 
paiz, se destacaram do seio do seu partida para 
faier opposição a est~ gove1•no ; e lenho 
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t&mbem encontrado no meu ca!11inho1 con,.er
gentes no mesmo fim, fim OCcastOn:ll ,e ve~dad~, 
objecti"o :1.ccidental, os membros da mrnoria 
conservadora. que querem,coruo cu_, a. queda do 
ministerio. Tenho por co?sequenc1a. p:ira ~or
roboro.r o 1ueu voto, mais que os 1ue .. s amigos 
da dissidencia, tenho o YOlo do partido conser
vador que vai aló:n do nosso, nito se satisfaz 
c0m a queda do ministerio e dcsoj:i ruud.'mça 
de situação. 

sao 8 dissidentes e 46 conser1·adores que, 
rounidos, dito cm resulta~o ter o s-orerno. con
tra si nesta camaro., quas1 "'et.-ide da totalidade 
do seus membros. 

A dissidencia liberal, como disse o meu il
lustr:tdo n.uugo, deputado por :Minas, o ~r. 
I gnacio f.brtit1s , nega o se~ :oto ~ prorogatwa 
do orça.rnento ao actual mm1ster10, I?ll:s .con
cede !I. q1.1alquer outro que venha dtl'lg1r os 
destinos r.lo I>:tiz. 

Pot'ta.nto, o \'oto da metadG do parfa1nento é 
um \'Oto de condenmação absoluta ao nobre 
presidente do conselho e seus companheiros. 
(.4panes.) 

Vo211s: -:Metade, não. 

1-0 Sa. RuY rlARBOsA : - Foi 11empre o pri•
cipio s t1atent3.do pelDs liberaes . 

o SR. RIBAS :-Ouça.-mo V. E:oi.., o depois 
julgará. 

Nas instit11iç\ies inglezas ha dous elementos, 
qua concorreni par:i. a formação do pii.rlamento 
-a nobre7.a o o pcrro-A camara dos lord.s é 
r()pres011tadn. em grande maioria. pelo direito 
de hereditariedade ; compQ"e-se de 494 mem
bros, uns, n grondQ maioria. com assento na 
camara dos lo1·dg por direito heroditario, out1·os 
por serem principes da familia nial, outros 
por scr<im grandes dignidades ecclcaiasticas; 
e ~hidos do elemonto electi>o. só tem os 28 
I"epresent.autcs da Irlanda, que ·são vitalicioa e 
os 46 representantes da Escocia, que são elei
tos por sete annos, e sujeitos, cotno os mem
bros da cn.mn.r11 dos commuus, ti dis11olu~ão 

O S11. Ru\· BAl'.IlOSA :-Não à só na Ingla
terra; doi-s<l na B<llgica e em outros loga.res. 

O SR. RmAs :-Em o nosso po.iz, em quo se 
quer arremedar o sys&eoJa ingle~, pncipal
mento quando fax cont:1, mas que nem nns 
pequena.~ COUS.'\5 O arremooo e bem feito, d:i.-Se 
o contra.rio. 

O Sn. Rm.,s: - Si uão ê perfei tamente a. me- • 
t.ade do parltuucnto, ó quusi isso; não regateio O SR. Rur BARROS.\ :-Na BGlgica, I ta.lia e 
por qu:ilro ou seis ,·otos; o certo é que o minis- em outros logaNs o !,'1lverno vi>'e colll. a. oppo
teric foi bontem det·rotado n<ista c:unara.. aição constll.nto da segund'1 camara. 
(.~poiados e wío ílpoiado$.) O SR. RcnAs :-Aqui o caso muda a·e figura. 

o nobre presidente do conselho, em 1innos an- O senado no lfraz:l G füho da. eleição, e presen
tbriores, ei·a en\5.o opposicionista, Nforindo-se temente da. eleição directa po~ provincia, que 
ao ininisterio do illustre estndista, o fiu :1do Sr. a1guns querem que seja, nlio eu, a bitola pela 
Visconde do füo Ihanco, por occasiiio em que qual se de1·e medi r a in1' estidura do doputado . 
aquelle ministerio linha soffrido um chc~ue, O senado brazilc iro, sendo oriundo <la eleição 
em conGaqucneia de voto.ção accidentnl nGst:i. r epresenta, como esta carunra, a soberania do 
ca~, dissera :10 nobre Viscond~. quo elle de,·ia po1·0, d.isente o couige a s deliberaçõe!S que 
dei:i::u· o pode~. porque não tinha direito de daqui descem. 
govern~r o míuisterio que niio tinha maioria Tem o <liroito dn emand,1, direito quo fs.lta á 
ne. .;amar11 de ru~nhã, ao me;o din e i !.arde. camarn dos lot•ds da Inglaterra . 

Poi$ bew; o nobre prcsiclento do co nselho Hootem disse dosta mesma t1·ibu1m o nobre 
não te,·o hontcm m11ioria sonão do in:i.nhií, no dopnt:\<lo por Pe1•nnmbuco, o Sr. A. Siqueira., 
meio di:i foi c:<lrondognmonte d<irrot,.clo ncstn. cujo t"lento apl'ocio: ó preciso q110 c:ilculemos 
ca~a. (.4poiado:1, ni<o apoiados o aprwt~$.) coin os recursos do uosso tempo, quo nos col-

o mou vot.o não signific.• sóm~nto n oxpros- lo<ju:u~oa no meio om q11' jusla~ente c~tam~, 
sito da vont:ido do parlamento; si é um llto- •1uo •~Jl\tnos homens <lo;i nos, os du\11. Po:'. IJe ' 
lllO pela insignificancia d~ meu nome (niuitas 1011!1>.ro .. que.~º nosso ton:po as_ no_t.a.bihd~de~ 
nl!o apoiados), torna-se importante pela pro- pohuca. est:io no senado ! aqu1 e;-tStcm m 
'Vinci.a que represento; e liga-se à um,. força . be~ liollo~ talontos , mas b GO: m:1.1or ll:Wllero. 
igu:1l à da cámara dos Srs. deputa;dos, segun- Al~t c_heg-aram em rcgrn dep~)IS d~ mUltos sa
do eleinent.o d& representaçiio nacional, outra. cr1nc;os1 ele grandes pr~vas , depo ... a do tere!ll 
caaa. do parlamento. conet1tu1do ums verdadeU"a e solida popular1-

. . dade ; portanto, no tempo em que est.a.mos 
VeJO ci;ie o nobre pr~s1dente do conselho e 0 senado tem neste paiz mais inftuencia. 

s~us amigos systemat1ca.mente fazem ques- do 'lue se Jhe quer attribuir; maia inlluen
tao ~e a..mr_mar que_ o senado •. ~egun(ilo ns nos- eia. devem ter os senadores do '{Ue nós, porque 
sas ms1ttu1ç15es, nao faz politica... presuma-se terGm prestado maiore ; serviços 

O SR. Ruy BARBOU :- Não deve, mas quer ao paiz.·Quando digo nos, no.tae bem, âllo dos 
fa:i:er, e faz. que estão nas me!!lllas condições que eu, re-

0 Sa. Rius :-... e então apegam-se 80 cewchcg-Mos, ~strcantcs na vida. parlamentar ; 
regimen inglez, G diz()m que H., na Ingla. ~ll.es ~e~ ;lllªlB força para reJ?l'eSen~r. eu~ 
torra, oscol~ do e.ystema reµresent:lti'vo, a se- 1deas, 1nd1v1dua.lme~t~ pes:i.m mais que o uepu
gunda cama.ra. não fui política, e por assim tado na b~lan<;ll pohhca. 
dizer um satelite que acompanha o movimen- O Sa . . Fll:t.ICIO nos SA..-.;ros:-Pes:i.m do mais . 
to da oainara. d;;s co.mmuns. o sa. RtBAS:-Na. actua.lida.de o sena.do f.s.z 

E', ~lÍI face das nossas instituições, uni se>- política mas de c0rto modo entendid:l. 
phisroa. seinilhantc maneir.i. .de argumentar. lia., é verdade, muitos que isso contestam, 
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mas é porque não lêm com attenção a. Consti
tuiçã:o do Imperio. 

O een:i.do faz poli tíca ovidentemeiüe, mss 
não define, nem determina politica. 

E' verdada inconteslwel aind!l., que o senM.o 
no nosso paiz si não define e nem determina 
política, modifica-a. ; e 'dlna.1 a di stincçilo é 
tão subfü que eu podia deixar do tomal-a em 
consideração. 

Que o senado modifica a politica abi estâ a 
historia de nossas pro:i:imas evoluções para. de-
roonstrar. · 

Em i8i8, ~ubindo o partido liberaJ, aprese!l
tou-se o gabinete 5 {1e Janeiro para realizar 
a reforma da eleição dirccta ; visto o seu ante
rior pt•onunciamento que constituui sii.grs.do 
compromisso. Por necessidades de occasiiio 
tentou fazer a reforma por meio da consfüuin
te ; para isto tinha uma cnmm•a de :ucigos, 
uma camara unanirne; e$t<'i can1ara a.ceitoa a 
direcção que o gabinete dnv;1 á politica e tra
tou de legislar no sentido da convocação da 
constituinte. Divers:i.s peripccias det•am-se no 
paiz com relação a es~e assumpto. A camara 

· remetteu a sua lei para o senado, o senad© 
pronttnciou-se contra; o ministerio não teve 
meios de co~tseguir a convoca~ão da consti
tuinte e teve G.e abandonar o poder, e esse meio 
foi dispres:i.do o pelo gabinete de 28 de Mo.rço 
foi realiza.d"' o reforma por meios ordinarios. 
A quem deye o paiz este bem ou este mal~ 
A' conto. de quem deve ser lançado este f:i.cto 
politico 1 Sem duvida nenhuma quG o seno.do, 
mo0.ific11ndo as intenções do governo naquella 
occasião, encaminhou o Jlaiz para reice ber a re
forma por meios ordino.rios. 

(A.poi(ldos dos Srs. Euy B(wbo:a e J ose 
.ili ariaimo.) 

.Agora mesmo nest'I. sessão. Diversas leis, 
como sobre o credito de Ven u> .... 

O Sn. IG:ucrn 1L.n.tr:-rs : - As poucas que 
aqui pass&ram. 

O Sa. R1eAs: - As poucas que !!.qui p>ssa
ra.m, sim; diversas leis fornm remattidaa :i.o 
senado; o dessas o credito de Venu.~,foirE!_jeitada. 
a p(J.rte do ministerio da m:i.~inha,passando só a 
do ministerio do imperio. (Om::a.m-stJ muitos 
apartes.) 

Hoje mesmo no senado que o que aconteceu.~ 
O governo apresentou Mata casa .não ha mu~
tos diaa um pr~j ecto adi:i.ndo ;i.s eleições mum
cipaes, condemnando sem mais doba.te a. r~for
ma eleitoral coro ralação â eleição das camaras. 
Si quir.esse en~rar em considera~ões sobre a 
r1;forma eleitoral no GfUC !llla paroce ter da ~?
lhor, isto ó, om roierenci>l :l eleição mumc1-
pal, diria. que a reform!l tovll p:i.ra. mim um 
1noth·o de enthusiasmo, um!l pa1·t0 quo !Mre
ci:I. vordadoiro :>rdor do mau ospir ito, foi a in
troducção do voto uninnominal p11.ra go.ran
tir a reprasentaç;'io d:u m inorinij na. Ollli~~lo 
municipal. 

Sr. presidenta, nós q ua nealn caaa trl\la.moa 
de prégar a necessidade dn doijoont r;1li1111çf\o 
&d.ministra.tiva, nó~ quo aom dimtmeç.to da pa.r
tidos, nem os eon.~ervadores, nom 01 libora1u, 
negariam a Qua. palavra e o seu voto a. uma ro-

forma bem elaborada de descentralísação admi
nistrativa, não podemos condemnar a fórma da 
cleiçã:o preceituada na reforma. eleirora.l com 
relação à!! camara.s · municipaas porque isso im
porta em verdadeira. descentralisn.~o ; cada 
municipio lcvanfar-se-ha independente , na. 
pesso~ do (íOVcrno qull constituir, filho do seR 
]Jropno seio, formado de todas as classes e 
partidos poli ticos. 

Essas chapas dejpartidos que foram supprimi
das com relação aos rept•esentantes da nação 
não devem ficar para atro~ biar os reprasantii.n: 
tes dD'i: municipioa. 

Dei,ai que os municipios avultem por meio 
da. manifesLação do voto de cada cidadão, e •mtão 
a organiwção do pes~oo.1 dns camaro.s serd a 
completa illdependencia. das municipalidade•, 
riue não sentirão o. acção dos p:n·tidos, neru a 
direcção Ot'a suiwe, or:i. fo1·to das inüuencias 
politicas. 

As camaras municipaes, reeebGndo em seu 
seio rcpresentan tes de todos os partidos polí
ticos, tornam-se uma. vcrcladeirn· corporação ad
ministrativa, o não oliedecet·ão m<>is cegamente 
a vontade das influencias políticas das locali
dades. 

Pois bem, esta p:n·te da reforma, qu~ tito bel
lamente promettia consequencias dll regenera
ção p:i.ra o paiz. te1'e condemnação, não do me tt 
voto, ruas do voto da maiori•\ dv. C<\Bo., e com 
todo o empenho o ~overno apresentou.-se, e:i:i
gindo a passagem de um projecto de lei, que 
adiava as eloiçileE municipaes. 

Pois bem, v:J.i o projecta pars. o senado. Le
vanta-se o grande athlet.a da reforma da eleição 
directa no nosso paiz, 0stadista a quem não 
co.nçti.rei de prestar o. minhtl. b.oi.nenagem ao se,1 
grande p;i.triotismo, ã sua grando franqueza e 
independencia, levnnta-se, censura. o governo, 
e condomna o projecto. 

O senC"LdO ou.viu a palavra autorizada. daquel
le estadista e hoje acabA de conclemnar, de i·e
jeitar o projec·o que daqui foi. 

O Sr". Ro-; Ruuios.1. :-A idéa do voto unino
minlll não foi do Sr. conselheiro Saraivn, foi do 
senado. 

O SR. Rm.-1.s : -Em nada diminuiria. a gran
de honra do Sr. conselheiro Saraiva, ai fosse 
elle o autor dessa idéa, que repito, e:tcellente. 
(.4.poiados.) Es tou traduzindo a minha opinião. 

O SR. RuY BARBOSA dâ um aparte. 

O Sn.. RrnAs :-Eu. digo o que penso. 
.Mas eis aqui o senado rev~a.ndo, upprovitn

do, condemnando º" projectO$ de lei; que ap
provados Msta ca.sa, vão receber o segundo tra
balho o trabo.lho p1ra assim dizer de aperfei
çaam~nto do senado. Por isso digo, obedecendo 
â oràem da logica, sujeitando-me ás consequen
cias dos a.ctos, que tenho como verdadeiros, não 
posso negar quo o senado füi politica. 

O Sn.. Ru·'I'. Ruu1os.\ :-O senado concorre 
D!\11 do libei:ai;Qes, mas nii o faz politica. 

O Sn. RIPAS: - Eis a razão pOJ:'.que os Yer
dadeiros libera.o~ querem que o senado re~eb11. 
aquillo quo lho falta., fl gro.nde virtude ·qne tem 
t. oo.11mr1L '1loe deputa.d°"' : a ren.ovai;ão do me.n• 
dJIUJ. {Apoiados.) 
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O senado como e~tá é um.a alienação do direito 
do Pº'º; o po1•0 hbdica os seus podere.s. não 
telll wais meios de tomar cont:..s. Por isso, a 
temporaried:i.de do senado Yirio. traze~-lhe mais 
actualid"de; sendo, entretanto, como fica aíllr
mado corporação que hoje faz poLltica : Si isso 
à um lllai reforme-se a Constituicão. 

O Sl·. presidente do conselho, refetindo-se ao 
senado e ainda. •:Onsequeute .~om as idéas que 
sustenta, »eiu di~er q 11e aq nella casa está im
philtrada de humor conservador, que aquelh 
cas:t, traduzindo as suas palavras, é nma casa 
iuc:.orrigivel. (Contestaçiies.) Já disse quB é 
traduzindo as suas pah\'ras. 

E' uma injustiça, Sr. presidente, ao~ rnltos 
mais eminentes do partid~ libo!'lll. Alli se 
achaIU elles depois de )ui.a$ ing~utes. 

Quantoe liber.ies nota.veis orn 1me11tam hoje a 
tribuna. do senado sendo mesmo a prte m.-.is 
v11.lida daquella corpor.tção, os liberaes, que 
com sua ausenci:i. quasi fizeram emudecer a 
tribuna dcst:l ca.rnara tem11oraria. 

Recorra o Sr. p~esiden te do conselho ã lista 
dos sen ~dores que h11de Yer que os partidos alli 
~tão perfeitamente eqm..librados. A balança. 
quasi c~he e se mantem no m~emo nível: ha 
tanto de uni como de outro partido. 

Mas não admira que o Sr. presidcn ta do 
conselho não prez~ os $0US companhairos do 
sGnado, quando j :i disse aqui na cama1•a : qua 
$em diíficuldade se descartaria da mise1·a11el 
cadeim de senador. 

O Sn. Ruy B.1.a.noZA:- Nilo apoiado; com
prehendc-so perfoitam~mte o sentido e a inLen
ç!o destas pala vr:.i.s. 

O SR. RmAs:-0 11ue comprehcndo-se é que 
um presidente de conselho não póde usar de 
phrase bnnr.l, neste recinto, o a. não di~er elle 
uma oanaliànde, ,~tit·ou sobre ~eus companhei
ros, sobre 11quella corporaçiio, um labéo, de 
que ella nito ê me;·ecedor:i.. 

O SR. Jo ·Ê l\faRt.\xxo:-Mas aquillo é uma 
corporação de senis, de idiotas; não selem
brn mai' disto f 

O Sn. Rrn>...;:-~fas agora. não se trata disso, 
trata-se do presente. 

O Sa. JOSÉ J\:!.AR.u:;:;o: -Não, é porque isso 
não con>em ••. 

O SR. Rrs.i.s:-Não trato dos que repetiram 
essa phro.se, mas daq nelles quo não a condem

nar:un. 

O SR. JoaÉ MARrANxo da um apa1·le. 

O SB.. Rrn.1.s:-Eu podia. .acompallhar neste 
terreno ao nobc·e depul:i.do com muita vantagem 

O Sa. Josi :l.fA.ntA?-.'No :- Por certo, tem a. 
-..-antagem do seu notavel talento. 

O SR. RrnAS:-Niio; não ê pelo ffiQ\l talento 
sei que sou o msis obscuro dtla membras dest~ 
camara. (Não apoiados.) 

O SR. Jos~ Ill..UlI4NNo:- O seu notave! ta
len t~, o fará. sempre ter vantagem na dis
cuseao. 

O Sa. Rra.1.s:-E' extraordinaria oondadG de 
V. Ex. No meu .modo li.e ver, Sr. presidente, o 

senado faz politica, e o ministerio que est:i 
nesta casa com uma maioria, nilo digo fr~ca, 
porque vejo em. cad,\ um dos nobres dep1itados 
um Cúr·ação que palpita pelo engrandecimento 
deste paiz, (apoimlós), não t~m direcção p:i.trio
tica, para. encaminhar a mn.ioria no rumo da 
libei-dade, que agor~ uwis"qt.10 nunca t.inha.mo5 
occasião de conquistar. 

Uiu general mais capa~, homem politi.co que 
mais confia.s;e no engrandecimento da sua pa
tria, faria dessa. maioria um ~oder para a re
sistencia. de todos os daspotis1.nos, e ai11d:1 
mesmo do mais di.~farçaào. 

O que eu vejo, seuho1·ea na rnaiori:L não a 
falta de força., é falta de "rdor o de amor, da 
convicções. (Niio apoiado•·.) E, senhores, esta. 
a triste vcrd.ide ; e o cor:J.çio br:i.zileiro desta 
mocid;i.de; regorgitante de pa.tl'iotismo, qua 
n:lo .p<ido "corupanhar , com <inthusiasmo os 
desgovernos, que não peide acomp:mhar :J. falta 
de sinser~d,;de, :.i.s linha~ cun14s, os ::ig-::ags 
politicos dos homens que nos governam. 

{Apoiado~ e mio apoiados.) 
Pois, um ministerio que não tem nesta casa 

m:i.ia que um:;, m:i.iori;i. pequen:i., insignificante 
pelo numero e sem enthusbsmo ; um minis-
terio que não inspire. no. cora<}[o de sens 
amigos amor a causa que defende ; nm mi
nisterio que tem contrll. si unm dis>idencia 
que sabe cumprir o s ·u dever ; e que tem molis 
uma minoria conservador..1. numerosa, com
pacta, que se 101•anta cheia de vida, cheia 
de vigw, exigindo as redeas do governa, para 
que Sr. presidenta ? Ser:i p:ira abi:-ir o ca
ruiuho a~ liberdades pnblicas ~ Sera parl!. 
ll.ei.:ar-nos passar com as nossas aspirações afim 
de le\'ar-mos a pa trh :iq uell.a terra de Cb.a
naan, com que sonhamos no 'utro temp0, no 
tempo da proscripção? De C~!'to que não é, 
pm·que elb nos condel'Ona em o.hsoluto. Essa 
minori:i. numercsa, ond<J se erg-uem talentos 
como os de Andr;\de Figueira, Ferreira Vianna, 
P>\u!i110 e outros \[Uer o podei· para realiza~ as 
SUM idéas. 

Eu. Sr. pr~sidente, disse no principio que 
convergindo para o mesmo olljecti"o accidental 
iamas marchando no flanco ·da minoria conser
vadora, isto é, que nós, os dissidentes, q11eria
mos a q~ed" d" gabinete a toda o transe; 'lueria
mos a quéda do gabinete como o \iajor sedento 
nos desertos quer a.gu:i. para m~ta.r-lhe :1 sede. 
Não e para tnat.ai• a sede a osto grupo de li
beraes, que encoutra a liberdade em qualquer 
parte, mas a este p::.íz que pede liberdade para 
tad<>s, a este des3'rai:.ado partido liberal, sé
nhores, que pede aguas puras ~irad:i.s d11os 
frescas fontes, :i.IJertas no deserto dn. nossa glo
rioga peregrinação tle 10 :innos e a qunm o Sr. 
presidente do conselho o seu.a r.inigos querem 
dar agua chilra., infecta, tirada dos lagos es
tagnados do nosso ominoso presente. 

O SR. PREstDK~"t:E. :-Lembro ao nobre a.e
putado que precisa resumir ns suas obssrva~õe~ 
porque o tempo está. dado. 

O Sn. RIBAS :-Vou resumir, Sr. presidente, 
a diBsidenci:i. presume ter a guarda do ta.bor
na.culo do partido e acredito que a opinião pu
blica lhe ii.pplaude o proceder. 
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·Não é impunemente que se alfron.1.iío as idêas 
c;a sol>eranla da 01>í.tliiJ. Este mio.isterio deve 
mor~e~, . porque c~recô do le~itimidade e de 
fo1'(/a .. (Apoiados e nao apuiados.) · 

· O m1u1sterio que tem con t~;i. si. esta minoria 
liberiil e. a opp.Jsiçil:J coaservador:i,. com.que 
diroíto que~ a ttdo o transa govornar ostc pnu 'i 

Q m.inistcrio appa:·cceu <lízenüo.francament~ 
<:ruo n:ão tinha p~ogr,amma pofüicu a apresenta.r 
que ti.n.ll:i. um progr:unm:i. ad1uinist1•ati vo para o 
qual· pedia O· concurso da ílltr.S\l'e opposição 
con~ervado,·a. , . . . 

~iYe intenção de perguntar aos .Srs. conse
lhm ros .Moreira do B:trros e ministro da guer
ra o~de estav>J. a verd•de; porque a verdade 
nuo e como o colosso de Rho1fos, não póde es
tar em dous~ loga.res ao mesmo tempo ; unià. 
<las a:tfümaçoes não er.i. verdadeira. . 

Qu1z fall~r na discuss:l.o do credito de Ve
n us, na discu~silo do or.çarnen to da justiça e 
em out.raa o~casiões ; maB não pude, a 1ia1a;r:i. 
mo fo1 negada. Nãa,sei f.tzel· discur•os sei 
d!7.e1· :i. minha. opinião ao m()u pafa a 'êom 
d1fficuldatlo muita.~ vézas (miiitos nao apoia
dos) ... O partido liberal nesto r,~cinto começou a· 

~n~~rpellar o ~overno o que cfu.ia não ter outras 
ide:i.s. a realtz:ir, .. e essa cons\ante. e:.:igencia O SR. CA!l>AT.HO REZEXDE ;- EstS. mostr1l.ndo 
tornou-se euco:muodil.-:i.o Sr. presidGnte do con- 0 contrario. 
sefüo. · · ·o Sn. füa.L~ :- Qlleria :i. pala mi. parn en
.· O minis~erio não •·espondia, procuro.va eva- tr:i.r nesta liquidação, mas nii:o me foi possivel. 
sb'as, no_que é foi·Lil . o Sl'. pre~idento do co11- o SR. PRESIDEl!T1" :- Lembro ao nobre de-
selphº' ,. putado, quo a prorogaçào foi concedida at~ às 

araoe q L\O os libei·aes, ao menos o; mais 4 h 
sofregas,. sagun<l:o qualificação .oílkial, come- 25 :t~~::St;~~~~tado 

0 tempo e jli. se passaram 
çaram . .110r descrer. e os conservadores fingi-
rã(}- e por tactic~i, illudi.Jos. O Sr •• RlMs :- Vouj:\. seritD.MUê, Sr. ptesi-

Rntão o Si·, .pMsiJenta <1o conselho coméçou dente. 
a acredi.Lar-se o gTã-senhot· deste paii. Mas, como di!iin, quiz liquidar esta. questão 
. : ·No senado disse S. Ex. cm um · discui·so u não pude falfar ; não sei si pari hem, · si 
imilan-lo o capitão da B:dilha: estou cançado p:i.ra mal me nog;tram a palavra. Os acfos hu~ 
.de.;ob<lecer,. agor,i sô qu0ro.nrnndar. manos semp1·e tem. d11:is fuc1B: não ha acto 
~. Q1.wndo ·se pc1·gu11ta.va pelo 5i;u p1ogramma humano ínliffot·cnte ; toda. acçlío e até tod3. 
.8 .. Ex .. dizia que não temwa. m.ais em consi- inacçiio tem suas. consequencfas . 
. doraçiio. €$sa pc1·gun_tn, porque j:i hnvia- dito Eu represento ·uma província que? não faz 
::iu~ .. o seu pNgramma era 0 sei; .. passado. cabefal de au,.ilios do governo, que para fazer 
. .. ,N'esta caso..om·i o illustre mi!iistro. da guerra. politica nilo se importa mesmo com o governo. 
tal<int» Jlot:i.rnl (apoiados\, e que eu quizer:i. Essn. prol'incia ho.da mandar representantes in
;-or fig-m•:1ti:-lo cm outro minislerio par:t. glrwia depe"ndentes p:i.r:i. esto recinto; por emquanto 
.dasu:i. p;·o,·inc 1n,c dasna p:itria, deixou e cap:ir hi'ío de ser representantes libe"o.es,e ~i llS cous~\s 
d.a. !u~lh ('.n.riei t·:i. 11c m\n.istto (-:tpo>tta) a se- publicas da pro·dncia. tom~rem um rumo que 
.g·ttin.te pcop'·•siç<1o : p'.lra. se;run.da sessão toinos não esµoro, podem ser reprcsênt:i.ntes conser
idcia.> e.pro:;rnnuu:i. político ~\ :i.presenta~; nc,;ta, v:.dores. E <i p1·cciso que ~o note uma cousa, 
não.. Sr. prosidcatc, pouca <i :i llitreronçn com re-

0
. bçiío ao fundo mo1·al entre canse1·vado1•es e li-

Stt. Z.uu :- W verd:vl .. isto. bcr:\CS no Rio Grande do Sul. • 
. O Stt. Ri~.\$:- Pois bem, a. maio~in corno A minh::t. provi:1ch tem ll'.l p:-.rtido conscr-
<1ttc to.uou o.lonto." o :i <lío ;itlcncia que ae es- 1·:1d~r holl\ens muito dignos e capa.zcs. (Apoi<t
J~Y~ for•,n:i.n.lu zfoa1oro11 a~n marcha, a;nda con· dos,) Assim, não lll!l impor la. vêr este ou 
ti.:i.ndo-na. i'"hYr:\ do ;ovcrno. :iquelle goyern'}, o qu'il quero ó ruanüest:i.r li
:~ E•1. Sr. prei'iclot1tc, nch !;OU sag~z, "pelo ,-rementê :i opinião que tt•ago daqualla provio.
_.:,o·nti·ari~. •On d~ maito .n1orosa comprehen9ão, eia, e porisso, quem sabe si foi um mal não a. tér 
:(•iüi•'.iiJ.~ nrrQ 11ii~iwl~s)" entr,,ta.nto , Íl.ão me en- manifosLado desde logo. H:i. um:i. grande ''erdade 
·gailei,· deli:dda ·ou1·i n '11:e disse o Sr. conse- ·nesta. phrase, pensamento de um philosopho, 
:.1hei"1 ·r-.foi·eit:a de B:\rr<is · daquclla tribuna; creio que<> autor do Gani o e do C'h>-istianisr1io, 
8, .. E:t. d1s.>e: osfo ,nâo õ o meUwr minbte- não nessrl. obra m:is em outra; o cora\.ão hu-
·.,'.io ,ia··m·~u.p~·l'_tido,> nrn~ elle tem.prog-ramrua ma.no ó uma lyra jncompleta; soinos. muitas 
pcilil1co p~ .. ·n o. 2ª scssiio, e si.não tiver eu o ·"l'"ezes obrigaàos a. arrancar ~ons de.abgria da 

".',b,1at!cnar.-i.·.· · · · · · ·mesma céda quo dc,·ia ser destinada ao soffri-
F.1·a :1 "tc<h;·ri do Sr. ministro· ds. guerra, menta e a tristeza. Pois bem, como o .homem 

i],) s~. !llnrcir:t <lc Han~s. "líb~rai dos mais il- particul(l.r o ltOll!Clll p~litico tem momentos em 
lu,li•<!s d., maiori:\ •1uc foziaoi fo~m:i.l ;i.tlirma- que tira da mesma corda do coração, da corda 
"ç:1 • vor:rnt · cst·t c:trn:ir:i. Eu não acreditei, que clevfr. destin:i.r á alegria, 6ons de tris
·;io~quc. p:-:n _cr0io no i\r~sidonta do consolho, teza. 
·11:1.lr?t,, ·na. canàa, l~u sou d()put:i.do quasi que recemcheg:ido, 
· A·~\sse\;~raçiín.des~es <lous c:w;ilhairos pare- tenho militado em politic11 hll i2 an.nos,'mas 
ce· que produziu cNltJ eff<lito no llsµiriLo do Si·. militar em politica é quasi ignorar as tortuo1i· 

. p::c.>idcntc do .coi.solho : pois dahi em diante dades da pofüirn. ·· 
S. F>: fugi e d:, re 1eti1· que o seu progr:imma Mi!it::lr em politica é :>ndat pela provincia 
-~~.i. .. ,,i!J.úini~.~1'1\~i1•0 e que diri:i simplesmente , servindo os amigo<, percorrendo as localid.,des, 

.. ~1,;e_.} · :cp:e1~nL!\':t como s~u program= ·a 1 defendendo n uns, ajudaudo a outros, .. é di~·idir 
~~a, p:t~Sado., · ! a acUvidade por mil. log:i.res o em .mil occa-
. V, L--1./ 
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siões. Foi assim que andei desde 18131'.b.te 1879, 
não para alcançai· infinenci.i qno não tenh?, 
1 n«o apoiados), sou dos doputa<los do R10 
i},·an<lc o <1 ue n1onos olement?s possue (não 
apoiados), nia~ par:1 fazer cammho, r.ar~ rnn
ouistar :; gr:tt1claq dos mous rompronncianos. 
;oi-vir ás minhn~ icloas e torn:lr-mc digno deste 
posto de honra. · 

T1·atando-se d:1 prCl'og'iltivri. do 01·~nmento, 
trntei de question~r a mim JnC$nlO pnra. saber 
como b,wi.i de proceder. Li a C<>nst1tui~ão no 
seu :i.rt. 15, ~ 10 a Yi q 11e ell3 manfa fürn.r an
nualmento as desp~zas public.as e rep3rtir a 
contril}lliç~o d.i1·e•:ta. Ent:to e•t ,!is~e commigo. 
so11 roprnsontante Ü:\ eleiç;1o direcL:t, represen
to um circulo eleitoral. E. senho1·es. dcix:ii 
fulb.r esses sabias politicos o Yos;o circulo e o 
Brazil. cuide eadu um do cnq-mn<lecimento do 
seu circulo e o piiiz será g-rande. 

O amol' aos Hosws circulas e :is nossas pro
yi ncias não C UIU roubo :LO '1.IllOr que devemos 
ao Brazil. Pois não .havemos de amar a terra 
onde nascemos, onde passamos os primetros 
dia:; da infan~ia ? 

Pois esse amor que tem o indi\-iduo ao lagar 
ot14e na~ceu. e o mesmo que dern ter o homem 
polibico M lagar onde recel>c!U a im·estidtt~a 
poli ti e". 

Cuide ca<b u:n do engrandecimen· o do seu 
districto, da su:>. província e o paiz crescera . 

. Este e qne eleve s~r o procedimento de uma 
ca1<rnr" dcscenll'alisadora e filha da ele.icão di-
recta, por circ11los de um. • 

Pois bem c:1 que represento estns :ispiraçõe.s, 
as aspirn~.ões do mett districto. entendi <1ue ei-a 
do metl doYei· niio '"otu1· esta p1·ol'og:llil"n. por
<1ue o 01•çamento foi foito por nma camar:-. 1h 
eleiç:<o in iired(t, e alem disso o pnlz não pl.<le 
deixar de ter fci to progrcs~os no c;;paço de urn 
anno. 

As necessi1fades dorom se tet· moclifica<io. 
as cir-cmnst~u1cias tlC\'Bm te:· vari:ido e en ca.:. 
pacit':ino disso n:io podi" \ºOtar ain u111 'Jrça
monta do :<nno p:cs,::Hfo <1ue er.1 <li~c11tirlo em 
globo. sem desLing11ir ve1·b:i.s. Põ~e não ser 
isto muito politico ; mcts eu penso nos negocio~ 
com um pouco de cor:-.çilo, d~ conYicc;.ões e de 
raciocínio. 

Admittido isto como "l"cr11a.de vc.jo <liver~os 
serviços na minh.-i.1n·oyinci(l que não estão do
tados e riue sJ.o <le urgente e indiclinnvel ne
cessidade. 

Sem fallar 1em outros, tratarei ,ia b1rca do 
R!o Grande e das estradas <lc :erro es~1·ategic.'l~, 
que constituem du;i.i; indedinaveis nec ·ssi
~ades p:r:i. o comiuercio. par:-. o p1·og-1·esso das 
rndusirw.s e para a defesa <las noss:Ls fron
teiras. 

A provincin do Rio Gran'11l rlo S11l. lnnçarl" 
no ex.tre~o sul do lm perio. rcccliéndo, logo 
em prime1ra m:io, os venlos que \'~:U dos Aod•Js 
e dDs ~an:pns .. e~ primeir,~ resislencin ~ póde 
s~r pr 1me1ra nct1ma o!foreci d:l. aos nos~os vi
zinhos. 

Tenho visto foyan tarem-se no parlamento 
vozes eloquentes pedindo providenci9.s rellec
tidss e sens'1t:i.s, com relação às probabilidades 
de uma guena. Desta tribuna disse ou "° 
nobre ministro da gnerra: o nosso territorio 

~stá im·adido. Propuz emendas no orçamento 
COJtl relação ã. observa~.ão da.s nossa,s fron
teiras, emendas que o m1bre ministro da guerl'a 
rulo aceitou, o que não me admirou, ªtiezar 
de serem. de muita utilidade para a <l.efosa do 
!mperio. Mas afinal, devido aind:i. ao patrio
tismo do alguns amigos e à cooperação da 
minoria conservadora, passaram as emendas, <l 
fiqnei satisfeito por vêr que,. apezal' da von
t~de do governo, o parl:i.mente entendia que 
si ttquelbs medidas eram grandes melhora
mento~. er:im tambem acertada~ providencias 
par:i. a defesa nacional. 

Vi levantarem-se illustres parhmentares de 
um e outro p at·tido chamando a a ttenção do 
g"D\'Ct'no ; Yi nessa occasiâo o meu illustre 
éomprovincia.na o Sr. Maciel fazer brilhante
mente a su:i. estrea, mostrando qun.l era a vel'
dadoir.t pofüica a seguir-se com relação ás re
p11blic:ts platinas. Vi que o pensamento da. ca.
m:u·a. ê attender âs 11ecessid01dos da defesa do 
lmperio; póde haver uma invasão de um mo
merrto par:i. outro. o estrangeiro ousa.do pód.e 
pisa!" o solo da p:itria, e hão de ser os rio
grandenses que hão de pagar éom o sangue e 
com 8. vida os erros do nosso governo, e ainda 
ma is elles terão que zeh.r a. honra de suas 
fquilias que co~rerá perigo nessa occo.sião. 
Pois bem ; quereis saber qual cí a primeira n e
cessídade do Rio Grande, como medida estn.
tegica ~ São as estradas de ferro o n nberturn. da 
barra. De que serviria urn exercito numeroso 
no Rio de .laneiro, na hypnfüe,e de o h.11.ver, si 
quando hom·esse nacessid~de de rernovel-o par:i. 
o theatro rlas opel'ações. não tivessemos possi
bilid"ade de transportar? 

Ln estn." ha.rrn, obstac.n!o invencivet; e 
qnando mesmo chegassem a entrar as !orça.s 
nao ag·n:i.s da prorincia, encontra.riam grandes 
di•ta.nci:i.s :i. percort•er. E dhnte destas gran
des difficuldados a. prorogativa. do orçamento â 
um mal. l'orgue nem a barra fica beneficiada., 
ne:n as estradas de ferro são convenientemente 
cDnte1npluhs. O r~la.Lorio do nobre ministro da 
a.griciiltura diz o seguinte (lê): 
· « Estrada de ferro de Porto Alegre 6. Uru
guayan'I.; obra orçada em 24,011 :0'47$660 
- dospcza feita 11.5i6:010$895 inctuinds 
1.3\14:040$030, despez:i. do ulti,no an.io. Du
rante o am~o de 1881, lJem como no anterior, foi 
l'rcciso rei>tringir os tr(l.balhos na proporção do 
cr,·dito consignado, tendo-se pre tado, entre
trfl.nto. alguns empreiteiros a effectuar obras 
durante o 1° semestre, sob coodição de 1hes 
serem pa~s no 2•, afim de por este modo a.pro
"Oitarern as condições do tompo e utilisa.rem 
dcl"irl:tmcnte os seus serviços organisados. 

~Poderia. o governo inau~urar o trafego en
tre Taqna ry o Rio P:i.rdo, 81 kilometroe. sen
do, po1·ém. diminuta a ro.nda Jesse trecho, 
ap:u:i.rda que os trilhos cheguem a Ca.tu, o que 
sa effec t 11ari ~m Al)"osto pro xi mo vindour-0, para 
enu1o entregar 14.7 kil. 500 m. do traí~go l>. 

Nesta situação qual ora o meu dever, não 
só pol' patriot smo, como par ser represen
tante do 2° districlo do Rio Gro.nde 7 Ni'io 
.podia deixar de pugna!' por estas ul'genti&
si mas obras. A parte da província. do Rio 
Grande que mais 1·ego~gita de vida, que se 
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ergu~11 pelo pr?gres;;o da industria. o do com-1 Tratei de consultar oscriptores que se occu
mercLO, necessita da barr_a do R10 Gr11.tide ; pam da materia., o entre H1uilos outros . encon
mas p~ es~ obra. são prec!sos gr-a.ndes capi- tt-ei um, Saint Girons, que diz na pag. 214: 
tae$, aao preci;>os emprob.endim.en.tos de folego, « Importo. ob~en·ar que os membros do par-

' p~rq~e de boias e do sondagens está a pro- !amonto inglez não têm in\cia ti va em materia 
VlllC!.a .ca.nçada.. orçament:u"ia. Em:virludo da ficção, que tOd:aa 

Por isso qu.erlll que o governo attendesse a.s despezas do Estado se fazem em nome d11. 
ti. esta. grande necessidade ; mandasse vir eu- ra.inbo. e que o or~arnento da receita é vota.do 
genheil·~ especialistas em obras hydraulicaa, para o sel'viç.o de Sua Magestade, só o gabinete 
embora. twesse de os remune!"llr l:irgo.1»entc, pôde pedir orçamentos e c~editos. ,. 
e maudass~ fazer os competentes estudos. . . Já. ve a· camara que <í cousa i.nteirame11te di-

Sr. presidente, obras como os ta não se in1- vers:i.. 
cíam sem estudos conscienciosos, 0 não so pTe- E' verd:tde que na lngb.teri-a hn. diecrimina
terrtn sem: ~ausar grav05 damnoa às industria.s ç.ão entre as despezas, perlIIJ\nentes e proviso
e ao resmnento do paiz. rias. As perme.nentes são decretadas por leis 

Ou pode-se fazer um:i.obra ·r,\dical na barra especi:ies, e as pro,.i sorias s.:io votadas ann.u:il
e nesse caso não ha despeza ante a q l1:ll d-wa. o mente ; por conse'lucncia, trotando-se do nosso 
governo estacar ; ou a obra o impos~ivel, e orçamento, que é :1nnu:;I, hn ineirnctidáo no que 
nesse caso e preciso buscar outra soluç&o á :.ffirma o nobre µresido11te do conselho. 
questã1>. O nobr.-, presidénto do consolha -disso a.inda. 

Eu, Sr. presidenta, votaria por osto melhor·a- que tinha tido a sot·to de&er inici:i.dor de um:1 
mento, que não pódo ser adiado, mas si os es- politica no va, e CJ.llO cm uma camaro com uma. 
pecialistas disserem que não é possível molho- opposição numsros:i. não Cl'ª • po$Sivel acção 
r:imento radical, como representante da nação prompt.'1. uos neto!! legisla.tives; mas S. Ex. não 
votarei pelo porto das Torres ou pel~ estrad.-i disee que poliLica eni. ess:t. Si ó a que tem mos
de Santa Catharina. Prefiro o po1·to do Torres, trado, Deus nos li ,-ro dclla: seria unia desgraça 
porque ser~irâ a tres provincias, porqnG trará o a sn:i. cont.inuaç,·fo . _ - . 
engrandecunento, pa~te norte do Rio Grando,de P,1ra num o nobro pres1denlo do consulho o 
Santa eatbarina, e do Paraná, achando-se o Procusto no sou leito de mat'Wrio, e a primeira 
porto d;:LS Torres,' como se ach:\, ::1 dous kilc.111e- difliculdade que encontra pnrn. :i re:ilíslJ.l>.ào da 
tros dml divisas entre as duas pro\•inein.s. O· sn!l. política 6 o seu passado. Elle que tem :i.lém 
actual. govet'nO devo sofrer essas questõc5. da J\e:i:ibili<fade do talento, a facilida.de tia 

Ha ques_toos velhas neste pair. que não <le· 11h1·:•~.c. de~vi:i tudo; vem<\ camar:i. e p::1ra fazer 
vem sor adiadas . esp1r1to. d tt.: o nie tt prog~o.nunae o rueu pass:\-

Quereis ver uma. dellas? E' a questão <lo do, quando o p~ssado ci' S. Ex. é a rcsistencia 
divisas entre Parana e Santa Catb:i.rina. o. todos os governos. 

Quanto cotúlict.o ds:i.gra.davel tem dahi nas- }fa 25 annos que o Sr. p:esidente do conse-
cido ! lho comb:i.te o po~er pessoal, que <i a tnrnuteln 

Os minisi.ros da justiça e da agricuhura cm Que absa1·v., as 1.;:·ças do p:1iz, o agora ó um 
cordial camaradagem no ministerio, ropre- instrumento do poder pessoal. 
sentam districtos cujos interesses so choc..im; Tendo fBi to op~siç.io " todos os gov?rnos 
estão em cont:>-cto no solo, mas entra olles som nunca ter podido dert·ubar um só, de•~r.eu 
surge a questão de limites entl'G S:int:i C..-..tha- dn fo:ça d:\ oppo-~ic;:Lo e :igor:i, homem P?l1t1C() 
rina e Pamnà., que os sop:u-:1 e os obriga :10 descrido, não se unporta com a 'I 110 lhe. tneui~ 
sacrificio do deve.· para poderem river juntos . a~l'rool<l tlldo e. pou_co l!.u~ a!lahl s~ dopeis.de s1 

O S E T 
,, 1 • d vier a desmorahsaçall elos seus :tm1go~, o ospba· 

.R. - sc~G~ou._E AIJ1'AY:- .:.u ici. e cchm.cmto do seu partido. 
pergunta.r ao min1ster10 co~o ~ensa. a respei~. Pre>v~i isto falta do p:i.tl'ioti»uio, falt>1- de 

O Sa. HreAs: -A provmc1a do nobre m1- amo1· :i.s idéas libet·aes. 11ue esper'l\\'&lll dest.-.. 
nistro da justiça cohra imp-Ostos que o Paran:.\ ca.m:n·a a su;\ sagr:.çio. -
diz pertencer-lhe ; o Parami. exerce jurisdicção E' um descrido, Sr. presidoute, c1110-hoje uii<> 
que Sa.nta. Cath:trin:i. oonsidel"1). usu~padora. crê nu iorça das opposiçõce .; nlío se iwpo~ta. 

O Sa. EscR.\.G:S:OLLE T~UlUY :- O Paranü. com a opiuiã~ da camara, -do senado, <l.o. Pll~Z, 
é que cobra impostos indevidamente. Esta. ques- porque de.t.>01s dell~ venh~ ~mbortL -o dilu~,o. 
1.ào de limites é muito só ria. . E quer~1s saber si_ o esp1:tto do n.o?re 11rc

s1donte do conselho o ou nao em pohtica .ver
d9.deirsme11te me[lhist.ophelico 'I 89.l>cis quo dest.-i 
~ribuna o da ,\o sentt•lo .têm partido vozes ac.res
contl'J. o nobre presidente do couselh.o ;·-~1-..dore.s 
têm lançado sobro ollescsei.tas :.cera.das . . qu:i.h-
6.ca.tiva que cfavium fulminar, senão o homem, 
o.o menos o I"iso do ministra ! Entret:into 
S. Ex. vem aqui dizer : « Talvez que as -oii
n'has idóas não sejam m:iis do ((Ull cascas.. . ele 
cobolas e a. -.11iinba linguagem linguage.111.dc 

O Sl\. Rrn.1.s:-Dehnndo o«te ~~umpto , -volto 
,;. questão 'lue llle occupa.. Nego a prorogativ" 
como repr()Sentaute do Rio Grande do Sul. 

Na quest1!.o, si cabo á iniei:!.tiv:i d:i camara 
ou do governo propor a proroga~ do . o_cç:i.
mento, não estou, confesso, muito habilu.ado 
para julgar do conhecimento que . o n?bre pre
eidento do con11elho tem d:is 'Pro.bens 1nglezo.s, 
de que 1.11nto -se gaba., :mas algumas vezes 
S. E:t. vende ga.to por lebre. · 

Disse no seu discurso que na Inglaterra. as 
propostas são apresent.adttS por memb.ros. _do, 
parlain,(J.nto. - · ' 

ca~sa»ge.» . . 
Lastimo come liber:i.1, Sr. presidente, ver _o 

meu partido _cntrogne " uu1 pr~i4~Jlle. 4.o.eon-
5.elho,. que aceitn o ridicu,la P"l'" ~1 .. o ~'-ª·~il- !1:5 
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suas ide:i.s, :\S ~as ll,SSOvi>ri>çõe.s, cstitCI scrvind:o 
de cmb:i,r~ço ao nosso : .nrtido ; precis<1.::.1os q ae 
V. E:i::~ se arrede dr. dit'ecç:!o dos n \igocio>, por~ 
que o p~rtido liberal e. o pai~. o_b.$nrvam o VC>il-~.? 
"emperr;>.meuto ; YOS '"º"' ~:n _p·:os-•··•'.' ln!tl . poli~ 
tico e sô com progrn1nmr. .~dnn!ltstr:i.0tr\·o, e _ !\es~ 
c1'Cmu. dos homens, c;smorece1r1 n".\ .ut:i. o 1\:i.h1 
só pode vir li. cor;·upÇ~o dos costuiues' ey i·~l)~~
X:lmento do~ br"ctores. · · :·: . · · · ·. 

Sessão ·em 7 de Junho · de :l.882 

o ridieulo sobre tado e sobro tod.os. 
o sa. Esc.RAGxoLu: TAtrx.n: ;7 o Sr .. pre

s<dcnto ào conselho niio qua<' 0<1v1r; est.ã Jin
nindo que con-versa. ; é uma. falta de cons1dc-
~:i.ç.lo p(\ra. com todos nós. . 

O Sa. Rnus :- Estou oceupando esta ~ribuna. 
por indica.ç.ão do meu chefe, o Sr. lgnnc10 Mar
tins, chefe d:i dissiden-:fa, e em nome rle;:s~ 
<>rupo liberal que foi por$. Es:. o S1-. pros1-
dento do conselho tralJ.do de um mo io pouco 
cordfal desattencioso e incivil; por.issQ nào re· 
ela.mo ~ s113o attençfío. O presidente do r.onselho 
sa.be q_ual é o seu dev~1· e a ca.mara julg:1i:â. da. 
eua. cooducta. (.oi partes. ) . . 

A cnmara smbe quo n1io ha rn1nl'.l$ dias houve 
uma. teun[ão d:i. w.:i.ioria.. Alguns distinctos re
preseat:.ntes dessa. maioria, e.11.tendendo qu.o 
era. . preciso e11ca.rninhar :i pohuca da a.ctu.1h
da.de p:i.r:<. um wrreno segu.ro, ca.p:u: ~ digno, 
olforeceram unia indic.~ção co1110 occas1ão p:tra 
o congraçamento liberal; e mn.nda.r:J.tn alg:u11;s 
commissio~rios entenderem-se com a d1ssi.
dencia, afim de oifectuar--se a incorporação do 
p:i.rtido. 

Sr. presidente, a politic:i. não é n sciencil\ 
do iwpossiveJ ; :i. pofüiCA e antes a SCÍCllCÍ;J. d:is 
approxi:maçõcs. 

Nada. mais natural do que este primeii'o 
p;isso. . 
. A com.missão entendeu-se com a dissidencia. 
esta. não tinha nada que fazer. 

A proposta era ou não sória ~.Si era, devi:uo1• 
tom~<ln. em consideração; rnas 11ão de\.ja.m<>& vir, 
braços cruzad?S• acompanhnr o carro ~riump~a.l 
do nobre presidente do consolho ; deviamo~ nr, · 
senil.o co1n todas M idéa~ do partido, ao 11.cnos 
com algumas o então a diesidencia., oitvi ndo a 
pabvra symp:üic:i. e bcoe\•olente tio illug re Sr . . 
conselheiro Lim:i. Du.art~ . quo lho dera :i.udion
cia. em um dia por S. Ex. empr:m1do, esc:ilheu 
uma reformu11ua ar:i. a rofol'ma mclhor·acei~a 
por ambos v!I pa.rtidos, qno tinhr. n sympllt.hia 
e a acaita.çio do p~rtido conse~vador o de -todo o 
partido libe1·al. 

E' sabido qu.o levanta1n-s~ nesto recinto 
vozes espontâneas c111 favor d:i. descentrafü.~ção 
admiuistra.tivn; pois uem,a dissidencia quer~ndo 
a pa~ dos amigos ll\M com :i.ceit,\çjo des:i.'\ ·re
·forma lrolitica por pal't0 do gove~no~ medida que 
e1evava. o nive1 da situação e resah·ava n digni
dade dos dissidentes. impct o seu program1M-

O ·governo não aceitou ns nossas prupost:i.s 
e es~revcu N.Juella citrta que ahi :md<1.1mbli
cad:i. para sa.hir-s~. niill digo, <lM difficu.ld:1.des, 
m:i.t d~ cYOluç11o do dia, tento.tiva de tra-

Aind~ é tempo, Sr. pc·esi'1c1\t.q· d<i cm.ia•lha , 
ab~ndoa:li o p:xler". l~' o u n:icd: I"Cdi lo Q. tte JOS 
faÇo. · · ·' · · · · · .. 

Yôs pa1•r. terdes o 11.rioio aos_,·ossc.s "'ª"~1·sar10~, 
nbandonastes o vosso !>:l.l't1:10, · re;;-1~1aSt?• o 
\'OSs• pa.ss:ido e vi1·eis ein .:o?triinoili.1 _i lll cito 
co14 os nossos· á.dvcrso;wics. Nos priníi:h'as Lem
pos, nos tempos cb lu:i. de. mel, Y(15· v<Js cute.u_
dieis pefoolhat•, p_clo mov!meitt). chs p~yst0-
nomic.s; depoi5 vem o credtlr• <\e \ cnu2, Y1crotn 
os primeiros a~~ufo~, primeiros de>go.:tml'. So>
guiram-so os de-peitos e :tgor:i.. o .P'l.m do con
se~vador neg~nda-\·os n. \lrorog"t1•:n do ·~r~:i,
mento, dcu~·.-as aind:i que <'Olll fo·1:. . de_pelhc~ 
~ primcir:i bofet:.\ch. "(St!~l.lao .) . · . · . . . · 

E então nuP.;eis s::.bP.r, Sr. 11ras;dente, o '{_üJ) 
:icontcccu f O Sr. pre:~icienlÔ:do conscllvl .vol
tou -se cheio .:e . inJig:u_a~·fÍO e ele deo~e.1to e 
disse: não prilciso· do :!pma d,1s t •1nso1T1rn?res 
p:•r3 vi>e~-; o ••• voiu pedir ans scn.> :1m.1go_s 
apoio e .íorç:i. p:· ra 1·Emcor aquelles_ •1•1e n rnpil
Jiam. 

Pela pnrt~ da disside~cia tenho nlg·um:1 
·eousa a di~er ao Sr. pr~s1d'·nle elo conselho, o 
o farei re!o.lnndo um conto :;rabc. · · 

?fa Arttbi:i. h:.whi um velho l'cs:i1?itwel <JUC 
tin 11"" uma 11lb:i.: nil1J or:1 bonita 011 ·por out~:i. 
er:i. foia,mns era in to!ligcntc e-. s~idtuilsa. 

Es'-• filha foi datla e :u c :is:.n1cnto a 11"' C!l\'n
lh<liro c:i.pricl\OSO c1uc tmtou-~m11ito hom.nm~n
a mesmo por alguin ten1po, 1;i:•s um clí:i. cila 
n<io quir. ancost~r fogo ao cnclnmbo_clo .1 r:ih~,~ 
C$te cxr.co:·b:i.clo, nesse momento de ll'!l., •lcu~l."u 
um.• üofo L1da. · . 

Ella \·alta offondid,1 uat:i. n: .. ·casa <le . seu 
p:•i, 'prvstra-se . :i.nte o velho .. '()" diz: ':in:;;\~
mc, meu pai! O velho encnrou- a em ·sile!icw 
e pcrguntoll: .o que Yos · n.=üe~en-mmh:. 

." fi1h <' 3 EU," respondeu : meu.. r.i:i.m to ,e:;b:ife
teoa-rne. Então o \'clho c::i1mo, com:> um. Oc;1s 
antigo, 1"~d:i.rguit1: .Ml qn:i.l das fn~as ello Lc 
tocou'! . Nn. .es'luerda.,· i·csponden a .filhn. .. En
tão O VCIJtO ileu-lha Ulll3 . l.lo_fOl:l.d:I _n;i _face 
direita e ·1:isse : agollr:t ·y :i1 dtior • ~- teu ·ma.· 
rido que. si dle inj 111·ion-in~ · d.:i.n~o um·i. :}Me
tada om lllinha fi!ha, eu ymgtrni-rno", c1.nfe· 
teando sua ·mulhc1· ! · · : . .-· · 

paça.. . . 
A dLSSic!e11cia qUQ nada tratav!l em 5egrodo, . 

deu publicid:i.de a essos negociaçijea, e foi por 
i l!So maltt•att.da pelo Sr. prc~idente do cou~elh0; 
clla porém continua a cumpril' o soo. àev.er e 
faz votos oa.ra q oe o ministerio, compenetrado 
d\\s v<mhdsir3.S ideas do partido. -volte ao pro
gramwa da escola e todos no futuro ma.rchein 
uniii.os teedo por norto o engrnnd~cimento desta : 

·patna.eommum . 
0 nobre' presidente do Cõuselho bem COlllpre

hende q'ue a atta pessoa, n su:i. ligo.agem, :>~ 

Tcnbo conc1uid?· (;lfo~lo bw 1; mi~_~t~"~eii~'.) 

O Ss.•; Ratisbon a . requer pro?ot::t1) io 
da seasib por =is 2 horM. · · · · . ·· ·· · 

o sr". Ig:0:a.cio M~rÚu~ ('pel,t> 
.ordem):-Si o -nobre deputado·pelo Ceal':\.s11 (l
·põo que -nos h11 de venc~r p~locan · "'Ç•>, ~n: 
ga.nn.-se . (Recla;iiaçiies) ; VV • . F.E:;s. ·onç:un-rn ... 
prb1ei:o .. . ·: . . . . . . · . .. • , .... . _. 
. . Decb r ó ·n. v:· E:.:.-, .Sr. pl'ei;icl(lnte, .c1ue - ~· ""'
bido de toh a camai-i. o pbno '!'lo r .. '-'óJi~:i. so ~m 
em vistit : prneoga-se a. seesão, n:1d pn.ro di.:o-
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c~1tir, mas p!~ra onc~~·:ni· .1. c.U::c:ig:;fio . (~1p::;·'ia-. J g·,h:101tlr. d:~ cam~l·n 'pormi_lte > qus del i~t;:ando 
tios! recl";;1cç'-1f.Js, s 1~sw·r;;) . O :.·~i1z 1~?.:c. · eJa 11ua a. .. essac s.e rirorogue po:· ma.is duas 
jul!('ae o pr ocedi mento êQ ill11st·e nm.fori.i\ . 1 b _w::s, ~rnmc4!.s.!.:lmentc &-mo•ma '-~ii1t decla.r~ 

Fallo e in n-:.~:1~c a,,,s .:::neu.-:. c"Jlle.;·;.1s da. disrú- .
1 

q:rn a &il~suu so $u.spcndn. e níEo tenha. Iogn.f o 
deneia. ~Oo; tâú· cstnil~ns ncos~:rn1~dcs a 1r·eo· a detiata . 
ilesec>nsid:H•ação U:l~~ <}~e o_ S:.": _pl.'O$i.clento .~~o j O ~~i. . P:i: :i--:s:n~m·E ·~-Dosde qu·' no regiror,n .. 
enn ~E: lhe h·~~~-. ~ <1~s.:;'.'<.c:i!tH.: 1:1. _Ll}eJ"il l. m:os ar:~ t~J 11lu hc. di.sposlção uenlluma em co.nLraJ'ÍO, a 
cla ·o a S. E x. qu": f &3.'i dasco.a$1dc;1).(ã~ nâ:o nt:S J CZ.i:m;:a es: tá no s~u dtreito dooidinclo as
dti. n em tia-a. Ys.tc:-po:a.nt' o pub!~r;o . (.tpuúvi."s.) 1 sim, 

A c 1rnJ<\.r t:. Yill v p1·~ced.i.u\e n~d qtrn S. Ex. 1 , . ~ 
ãc.ubou th t~1·. K!n::;a;;1nto f>;.lh,va urn <lci•Ot;:.do . O ~l' . lk~uY6S'llf..~D:-\ 1.ux~ perg-unt:a 
Uhe:al , 8. ~~l:- Nl.irS·,ra-!P pa :-n coll\' TS.."1.r <:o::.n ' s ~ põe·: ~. c~::r..ar~ •rn~1~ll:r d-~ mi nuto .. e'n. m1-
os ~a i > ~ amJg os: <:Ol1~1..tl' V3.do:·,.s~ e ':i)~('fü?Jr:o :'al- 1 n.1.0 .r • .,, !><là.:s delibor::i. .. \:vo ..... t .. n. po.llOO- .nunu .. 
bva. um ora.dor co:i.fi: l '\'a.io; o JlQ.bru '111-e.:,;ít: nt~ tos t1ohbc1-o:\,. e~:W.::i.ente lD:'\(ilra.d!' p~lo am~r 
do cons l ho con~ rv,wc.- sc uo $-~u foi ai· ,1nl'.t dfl. C>l!Jsa pllbllc<!. ~i r~locg~; :· a s~ssao por·!Dl\l S 
ouvir. S. E~ . l:í.!o u-:l ~ f : ,; <l · ::co~sidc:-:!c ·lÓ ~i - 1 <h~a i!.f1i•as para a ~i;;cw~o rlesb. m~t~l'1a; e. 
sum~. simpln,_:::m nt · .n~:fa Cil!'llp!~:12 O E•:tl d··;~:". ~~:-gt~,t~ ~ {'l~~or /3i ~' :'•>$11110~~1 , IH: ~9(."',() ... 
ÍAp oi r.dl'Js. ) L·&Vt.ltt :-m·~ s1rn plt!SHJ 't•t · pA.~·a ·':!° c.i::; t.:11.J.:t.:l.u.o u ~pms ~ c .. r.i .~ra. l tn·.ogue 
n.nar _.te prot ·slo ; pro:·o·_;a-.se as ·s.:;fio, n~o ij ~~. d.e:!,~c.a.-..ao . . •• . =- .. .. . 

7':.t U. s • discatir, hl:l.S para se f'O~, .... {1i.1Jof'J!los :~. • .... Lu. aH1dJ ~-;a'~ qu_e a OFrOfnya.? con~e~ \ ·a -
• 

1
. . • ·· crn :-a. trnha de!Loo:·ado nn:o ;irolr&.h.ir (J rl olJR.~ c . 

E' tda., 11 ro1acVi. 13 pos~·. Ci.:l c~i::; ~11siiiJ a ;i',.;:- corno provo.. 0 u1J mero &o:;s ~Atl& orado:oe.:j qu~ 
g amte 11'.'!b Wma:a.rn p:'.i'tt . 

A su:~. 11e1·!·runta ~l1 í fico. ; 11&0 t.ed 1 · es~iosta, 
m::i..<: ficl:!.t.i cor.sign.ada !JUS A.11.M~s. 

O i:i.n.. P n»srn ENTZ ·dá. a 5eguinca 01·~·l 1?. ril. do 
cfü·. i-~l'.l 'd Q) .fanbo: 

Vot2.ço!o d:i. 3"" ct:..s-=uS$.:tiJ da prorogatiy~ à~s 
b is do or;a~a~mo. 
C-o:l Linua.~.;lo d:.t za d!.acusaã'o do Orçam:!Dl.o da 

m~rirtha . 
3" üi ~cr: .. i:s5<'1 d,., orçam..;i nto do t:stra.ng uiros . 
2.a di()C'J.! ão ri.o r roj··eto n . U2 _\, '"in1o do 

O Si.·. Car...dido dA 01 ;;..-,--oi.ra :"n::i.do, soh:-a tr~usf r. '1H..:i::1. dM fregu =iv.i&s de 
(p?fo ord tMJ.) He(f.1eii·r, t> cnc.~t'!':'.""t ; 1 ;. :mw ~h <lff~- :\~.:; s.i s ·nho:ó. e.lo Carmo e Soss...1 S!:Dhor:l d~~ 
cusiã o. (-lvartes e .s1~ $i.ln"V.) ... D6rc3. . 

8:.1.{i5tit:ir~-sc o~ 3° <l\> ar- ~. i" pifo seg uiu.te: 
~ O miuj t ;•o e s.ecr ett.rio dn tBtatiô d!;s nogo

cio:; de. fuzenrl~ pnd"'r!i otfoctWl~, n-:> u-.001:w 
~eriodo , as opcr;:i.~~es (k• e:•odit::, n.)c•.:.=::silx l<.1..s 
pu1:l fa:1.ei· far:a a. :>)dai! :..s C.c.;~et~s au~:>~i .. md<>õ. 
ua falla. <la rc~~a. otf.ilu\!"i<=.. - ,..;._ H.-.$oii;~( 
c(~;··i;af,ha . 

o c:R D- · <;;in~ E -~ 'úyx ~.... . p 1 l '/."' di:;.é'uq~:tv <lu ·:n·oj··cto n. 135 ·A, aulorizn.llifo 
crd u;: • "' - ' Sü.,\ T) .\. · 1

• s.~ .. ~ · -- ~ ª e ~~~;-i;.r. da ,-~;,1: 1 G. J S. Sir:ião. r.a f:ro~iucia 1b 
S. P::l'llC, :1 l-1.h 'Dar t~~rr.s. 

o SR. P.tu:in u.:..'X71: :-o~ req .:ie.rfrn 011 ',os de :?.;!, cf isc uss~ ÚC :! rnjedo n. H O A, vindo do 
oncerra tn) iHO nlo l:-~m <lisel;!is!l'.O. ;;-.H1 '.Wo. Eohro ;Jl'ch .alU';"l-? no Có~fO da J.~mad3- e. 

F. ' arllrc:va~J.-... o requori::i~ e:uu f!") !:):. Clncli.~o cifl:::so.s ann :xn.a. 
de ( l i Vifr_«l . lJ~V~Ult'.".-S~ a :S ·t;SÜO às 5 1j2 ho1·at da hl:xle • 
. O Se. ~.\ ).íA. .rl Hfo oi-...l~-m):-~:r.iorm.e :.111to

r 1za o re ..;-1mcn t·J ji1' \ 1) it V . l·:x. co:u1rnl té !l c:J.
r.ai:1 ;-_1 p ~ 1·a ~1 vo~a;lliJ tic:it• a diu 1 ~ pa:·n n. g~sao 
aoguin to. 

Vozr.s :- E· do i~egim~nto . 

O Sr. Du.qne-Es·tra da. Tci-
P1·es~fen·;fo. do _s,•. f,úaa. 1Jin.1"1s (t :i -u ict .. 

· pre~idante) 

x e i r l.t.. t 'IJ.'flt' 1m:/.<.1 .. tj ~)J.o <i .~o d jxer de jttS- A. 's 1i 3oi.'.:l.S, foita e. c:ha.ro3"dn, ~cho.m .. .;e. p:e- • • 

~~~~.~."i~~f ~z.~~~.r~~'.~:~~~:{~~~!.;~:,,:t·:.~;.:.~ ~~~~~~~ ~º;;~irl~i~~~:,~::~rl~~~~~, 1~:\1~~~\1J; 
Jam nto br<l.iÜ~ir., . "' • _\ f&.!~j\>, .t\ n~··nin ele Sil)u.ei:-:i., Vieirc da An

dr~1.d·:?1 .Tof>} Penido, Ju'i.-C ncio Al~·e:6, Dulhõos, 
O Sa. P a:F.sJ: :i:.:::n·.t:-V, T-:'x. l"Úfo p~d.o füJip..r Reg-O HJ.-·r ,., , H.t.".lri,:ucs Junior , .And1é f'lcu:-y. 

con~r~ o \·cn( i 1::.!' . .\n.:::-a;)to F:c..i.ry, ..lr~ti!lea Spinob, G.mçalve.<J 
O Sa.DGQt:E- E!rrRAn.'l. i':r::rx :<:JlU. n fül fi.Ha C()::- ! <t,~ C,'l.r'.'t}~to •• Lo~;cn911; d.o A]b1~q·1~ rque , Anton~o 

trn o "·1,n ·-i_do, e.3tá diz n l!o ~:aô '.n.i j~stilk:ar 0 / i ::n io . . hco11Jr:,l{,(), ~ e\etL1, ~'.l~s~onr., Hen r1-
seu pe:lid:> rlo palr.vra p ·U o:-:1l11r.: . !'i- 10;~i2:.tr:n:'fo ci_,-:i e i\fa:-9u~i fose J\is.t<~~o. ~ ªrJi · de ºR·~iy, 
ó. p:·esidenc: i:~ , :1.mito :·~~;J .;k:=:;n. (i 'p:i.rl3.G1 ::1;tnr -1 1 ,r:z:-1~1·i1 ~& .. -~' ~ ati:t.!s, . n ·o ... ~ in.ve~, ~ M, 
me·1~c. um p •d-:.do ~·ln Ot" :'lu:u:õos. Íl e~a. 1~bCl,;'1 . ..:.l"!;~~ :x>uzi.\ Qu:i &t Ju~1or, Abe: 

_As ~dé!l~ quo. t-~.:n do re~d.ménto e:io -csia,-; "; que 
1 
~.-.:.o ~~ üritl>. ::S~&o, Rodngues Lima. e Jose 

n11.o ~ hc1to :i. rrnn hmri ~ ·11:·la.mento ('J m~llOS ao j Om!J · 
-par-h:uentc brJ.v.i)Qjr,.,~ y:;'•n· i:u:~úa~r:~ · o e-1~- · . <h!~l j)!l\C!'.'Om _i:~pni~ d:;.. (':~1:l.lnn.da. oa S4·s. 
t?-a !icl-:>rfa.·rGe:He. j.l não diz nl. mci.~1r1~'i. 1'3Ci!.~~ot l B>'ir·i'i:i> <.fo C!l.nindJ. A-ffor:.;;o Pen.na, M~tióel 
porem nos niesmo.11 m inuk!s. Pe rga llttt s:i ore- 1 Cti.rloo, Sinvfl.1 1 Salu!itia110, Ba.ra o 6a Leopol -
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dina .Almeida Oliveira, Barão da Villi da 
Ba.rr~ .Meton, Theopbilo, Castello Bra.noo, 
Souza' Carvalho, A1fonso Celso Junior, Carlos 
A1fonso, Po111peu, Montandon, Silviano Bra.n
dio, Cruz Gouvêa., Espindob, Maciel, Gonçall'e~ 
Ferreira, Manoel Portella, Silva M&fra , Vaz 
de Mello, .AI varo Caminha., Prisco Paraíso , 
·Amaro Bezerra. e Rodolphi;> Dantas. 

Ao meio dia, não havendo numero leg:i.1, o 
Sr. presidente declara não haver sessão. 

Faliam com causa pa.rtici pa.da. os Srs. 
Adriano Pimentel, Accioli de Azevedo, An
drade Figueira, Almeida Nogueira, Almeida 
Pereira, Barão de Ana.dia, Barão de Araçagy, 
Carvalho Rezende, Candido de Oliveh·a, Daque
Eatrado. Teixeira.,, Franklin Doria , Francisco 
Sodré, Fernandes de Oliveira., Ferreira de 
Moura., F. Belisario, Geminia.no, Gomes. de 
Castro, Ildefonso de Araujo, João Caetano, La.
cerda W er11eck, Martim Francisco J un.ior, Mo· 
reira. de Barros, Matta Machado, Olympio Val
ladio, Paulino de Souza, R.uy Barbosa., Uchôa 
Cintra, Vi.anua Vaz e Martim Fra.nci.aco. 

Faltam aem causa particÍpad<t, os Srs. 'Araujo 
Pinho, Barão da Estaucia, Cantão, Carneiro d~ 
Cunha., Coelho Campos, Camargo, Cruz, Cost.a 
Pinto, Diana, Escrag~olle Taunay, Felicio dos 
Santos, Ferreira Vianna., Felisber to, Jgnacio : 
Mariins, Joaquim T:iv:ires, Mac-DowelL Pe
reira Cabral. Pereira da Silva, Prado Pimentel, 
Pa.sse>s Miranda., Rodrigues Peixoto, Souza. 
Leão, Silva. ~ia, Seraphico, Tertuliano Hen
riques, Tarquinio de Souza, Ulysses Vianna e 
Zam:i.. 

o Sn. 2° SECRETARIO, servindo c:1e 1•, dâ 
conta do seguin to 

EXPEDIENTE 

O!ficioa: . 
Do ministcriQ dos 11 ego cios da fazenda., de 6 

de J=ho ccrrente,remettendo, em resposta, in
formações sobre n pret~Dção de D. Candida. l ri:1 
de Souza. Vasconcellos. -A quem iez a. requi
eiçli.o. 

Do miiiisterio do& negocios da j ustiça, de 3 
de Junho cGrrente, remettentlo ag infor mações 
prestadas pelo presidento da provincia da Bahia 
com relação aoe livros que têm servido para a 
revisão dos j urados no termo de Sento-Só.-A 
quem fez a requiaição. 

Vaio a imprimú: os seguintes 

Projectos 

1882 - N. 141 

2o. SESSÃO 

referido contrato e depois de iniciados os tra
l>n.lhos do constr ucção do leito, ofliciou ao go
verno provincial de Minas Geraes, pedindo 
effectivicl.ade do compromisso da. chusula 3-• § 20 
do roforido contrato, e dirigindo -se a 9 de Fe
vereiro de i882 no mesmo sentido a o gov11rno 
geral teve a 17 do mesmo mez d.o ministro da 
agricu ltura por despacho .:que recorresse a.o 
poder legislc.t.ivo,quanto ao transpoL·te gratuito 
pela estrada de ferro D. P edro II, de todo o m11-
terial fixo e rodante necessario á. construcção e 
do combustível, durante o prazo de 2Al a.nuas e 
mais objectos precisos para o trafego. > 

A commissão de commercil), industria e ar~es, 
tnndo examinado a petição acima e parecendo
lhe desnecessarin encarecer o alcance do desen
volvimento da via.;.ão publica no p11.iz ; conside
rando que a clausula jcl citada do refe.rido 
coatrato em exempbr a.nne"º• serviu de base 
à execução do mesmo ; considerando maia, que 
esta clausula em relaçITo a autorizo.ç~ o. ser 
dada pelo poder leg isla.ti vo, si não détermina 
direito para a pet.icion!ll'ia, justifica toda a. 
equidade [JOr parte desta augusta camara ; con
siderondo ma.is que o ciarviio não representa 
material de construcção e concorre pa.ra o aug
mento da r eceita do Estado, que delle não 
déve prescindir e sobretudo niio abrfr prece• 
dente, cujo alcance é de fa.cil intuiç.lio ; e con· 
siderando finalmente que os favores pedidos 
pela supplican.te devem tornar-se extensivog-u.-
todn.~ e quaeaquer comp:>.nhias cong-enores, 
cujas linhas se entroncarem na.s estradas de 
ferro do Estado: e de parecer que seja aàoptado 
o seguinte p rojecto de lei : 

A assemblêa geral resolve : 
Art. i.° Fice. o go'l'erno autoriiado a per

mi ttir it estrada de ferro D. Peclro 11 ou a ou
tI"as pertencentes ao Estado : 

1.0 Transporte gratuito de todo o ma.teria! 
fixo e rodante da companhia do Alto Muriab.e e 
de outras q uaesquer que âs do Es.J.ado .se en
tronquem, dur:lnte a. construcção; não. vigo
rando, porém, esta co11cessll.o p<'ril ·madeiras de 
proveniencia estrangoira, salvo si no paiz _se 
Rão encontrar :ia que se tornarem necessa
ria.s. 

2.0 A venderem á. mesma. companhia do Alto 
Muriahê ou a outras estradas que se entronca
rem ás do Estado, pelo custo e transpoi:te, o 
combustível neeess11rio e transporte gratuito 
dos objectos precisos para. o trafego durante 20 
annos. 

Ar t. 2.• Ficam revogadll.s as disposiçõeis em 
contra.rio. · 

Salo. das sessões·d:J. commissio em 7 de Junho 
de 1882.- Barúo do Gv.ahy.- Felicio dos 
Santos. 

A companhia..da estrada de ferro do Al to Mu
rill.hé, pela sua directoria requei.-ou a 22 de 
Março de 1882, que tendo-se constituido com o 
fim de executar o contrato celebrado a i1 de 
Agosto ae 1879, com a provincin. de Min:i.s Ge
raes, '(>ara a conatrucçlio da estrada entre a esta.
.çio do Recreio, na via !errea Leopoldina., e a 
povo&Çio de S. Fraacisco da Gloria, no muni
eipio de S . . Pau.lo de ·Mudahé, chamou a ei o 

1882.- N. :142 

2~ SESSÃO 

A ' com.missão de Ol'çament.o foi preaente,a. 
representação da mesa a.dtoinistr:i.tiva. qe. ir
mandade da Miser,icordia. da. cidade de San.tos, 
provinci.a de S. Paulo, J?9dindo augmento .da. 
tai.:a marítima. estabelecida pelo alva.rã de 3 .4e 
Fevereiro de ~Si~ ,em fa~~ da J4i11ericorà,ilJ.-; 
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e considerando de· toda a. ju~tiça a. reclamação, 
pois que não podem sobsistir essas ta:.:qa ina.r
ca.das ba 7\l a.nnos, não 3â attendendo á :uta dos 
preços do.s medicamentos e dos generos neces
earios á. mano.t.en<;ão dos hos:pit:tes e trata.
menta gratuito dos marinheiros enfermos, 
como á depreciação da nossa. moéda. a conta.~ 
de 1833, é de parecer que seja. adaptado o se
guin to projecto : 

A assembléa geral resolve : 

Arti~o unico. Ficam elevados ao t reii dobro 
os emolumentos qi,ie, na fórma do alvará de 3 
de Fevereiro de 1810, pagam as embarc(l,Ções, 
e cem destino especial ás Misericordia.s ; revo
ga.das as disposições em contrario. 

Sala das commissões, 2 de ltlnho de 1882.
Antonio de Siq•ieira.-A. A. de Sou:a Car
'tlalho.- Rod'f"igi,es Junior.- Bezerra de ilf e
n1m~s .-F. Sod1-e.- R. Pei.xoto. 

í882.-N. i43 

2" sEss1o 

Instruida como se acha esta petição, coin 
attestado medico, que confirma. o estado mor
bido de qoc está á!fecla.do o aupplíca.nte e p&ra 
o qual necessi:.a de serio tratamento, a com
missã.o ê de parecer q1.e se defira ao peticiona.rio 
e a3si.m ofl'arece o i;eguinte projecto : 

A assembléa. geral reijolve : 
· ArL t. e E' autorizado o governo a conceder 

ao bacharel Agostinho de C~rvalho Dias Liau, 
juiz de direito da comarca de Ca.ruarli, na. pro
vincia de Pernambuco, um anno ·de licença. 
com o respectivo ordena.do, para tratar de sua. 
uudc onde lhe convier. 

Art. 2. • Revogam-se as disposições &m con· 
lrario .· 

Sah. das eommi111õe1i em 7 de Junho de t8S2. 
- Sil'Ciano Bramlao.- Jose Marianno . 

Vão a imprimir os seguintes 

Par1Jceres 

1882. - N. 206 

26 SESSÃO 

A commissão de orça.mento e:s:a.minou todos Pretenrão a.a associação Sergipe1':B 
os doc1.1.Dlentos que lhe foram presentes, re-
ferentes t!. quest:'io Tripoti; e , comquanto abunde A assocfação Sergipense, que faz o eerviço 
nas consider.<ções feitas pelo arbitro desem- de reboque na. bar!"a do Aracajü, na província 
patanle, Visconde de Bom Hetito, de que o de Sergipe, propõe-se a estendel-o âii barras de 
Estado nada deve a Tripoti, cujo contrato foi _S. __ Chr_i~-t~~~Q_(Ja!!.~liarria) e ~o R,aj,(Estan, 
rescindido.por fôrÇaâe s11ãifpr"ôprfüã"êl3.uSUliS-; eia.} elevanôo-ee o prazo do seu contrato, qtie é 
entende. co·11tudo, visto ter o governo brazi · de cinco annos. a 20, a subvenção de 10:000$ a 
leira ::i.ceittlào a solu~iio da questãn por juizo 24:000$, e tambem elevando-se a taxa. da tone
a.rbitral, que deve ser eate respeitado; e con- la.ge.u nessas barra.e. 
siderando quo. tendo o arbitro de TripoLi ava- A commissão de commercio, industrfo. e artes 
lindo a indemní~~ção. por este . reclnmndn, ern é de parecer que os peticioMrios se dirijam aos 
306:96:{$7i0. e o do gove1'no, pelo qual dcscm- poderes provinciaes, aos quaes melhor incumbe 
pM<>u o Visconde de Bom Retiro. em 200:000$. os serviços nos pequenos portos das respe· 
nitd:i. mais rosta cio quo conceder meios para cti vas províncias, d13vendo-se considerar GI.ce• 
pagnroento da.qur.lln quan tia. pçilo o auxilio que actualmente ae presta á barra 

NesLCs Lermos. e de ps.rccor que se adoptG o do Ara.ea.jú. . 
aeguinte pr~iecto dG lei : Sala da$ commissões cm 3 de Junho tle i882. 

A. a 59omblén gernl decreta : - F. Beiisario. - Felicio dos Sanros. 
Bar,ro do Gua11.y. 

Arl. t.o E' aberto ao ministerio da agricul · 
tura, commercio e obra~ publi~as um credito 1882--N. 207 
do 200:000$ pel>• verba - E:i::ercicios findos -
a.fim de satisfazer-se a despeza. cooi a. indem · 
11iza~.Ko. julgada. por arbitra.nento, a Sabino 
Tripoti. _ 

Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em 
contrario. 

Safa do.s cornmis3ões, 7 de Junho de 1882. -
Bezen·a de Mene::es.- Rodrigues lunior.
F. S odré, venci<lo.- Lo1,1·Mi.ço de Alln1q1m·
gue.- Antonio de Siqueira.- R. Peixoto.
A11taro Be::erra. 

1882.-N - 144 

~ s:sss:\o 

A' commissão de pensões e ordenados foi pre
aenle o requerimento em q11e o ba.cha.rel Agos
tinho de Carvalho Diaa Lima, juiz de direito 
da comarca de Caruarú, na. provincfa de Por· 
n:unbuco, solicita um anno de licença com 
ordenado, para tratar de 11ua. sau'1e, gra.vemente 
compromettida . 

Pretençllo de José Carlos de O'arvu.ilvr 

O cid:i.dão José Carlos d&_ Carva~ r~úer a 
eonstrucção, uso e gozo, mediante priv1leg\O por 
90 :innos, de um.a estrada de feno que par
tindo do porto de S. Francisco, na provinda 
d• Santa Ca.tharina, vã à cidade de Curitybs., e 
dahi a.o rio Para.nã . Eslim<' o petieionario o 
custo da conslrncção dessa estrada, colli ·urn 
metro . de largura, em 35.000:000$ e pede a 
garantia de juros de 5 °/a. - . 

A e~ten.são entre os pontos extremos, e'!D. linha 
recta, é de~ kilometros. . . . 

A comaussão de comruerc10. indu.stn& e 
artes não póde desconhecer aS va11~ge11s que 
provirão li() Irnperio da colllltrucçJo deasa 
est!'9.da de ferro. Ha muito preoccupa os~ 
deres l,)Ublieos levar a vi~~o ~er:ea , ao centro 
do nosso plliz, e, nessa d1recça.o indi ·ada pelo 
peticiona.rio, vuios estudos, tentativas e planos 
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se tOm apre!!entado. O ponto de p.arlida., p.::m3m, : vn.l , }\·::ido Pimen t ~1~ Ra.ti~OOn.:i.. Rtdr ig ues 
n rnelh~i!." dir ecçãr.• e o'..>jr~c 'tiYo dA Gii.t::~d:.:. O~\ das Jnnior, .M~c-Dmvell , Gand irio de OJiveira, R:'l
e::n1·adas que de r fl.ü.o ' r1.!e: :Jlv~r <?$t~ M[.)irnç~-0 i d~·lg~tl) S Pe:.!\.r> t.o~ ,fof!o Cfü~i :-~no: A(1d!·wie tc'i
ua.cio n~~1 e--cst;i. nccoi'j.1idaJe . nindD. e:ii tJ;o longe ;' gneir,i . l' ... lll ,. ~'i.J ~~·: ,...on~ Rudrig•rns Lima, Símza 
de l.'i e ~pre_... entr.r cotn a c1.uez:i. i n d.i.Rpau!'l:.vGl 1 C;::1•v..:..l!1::.;i, G· - n:; ;iJn~:-; •1 ·~ Car•n,dh1J, r. :ume:3 <~e 
p41.r_.ª :\. _d_ecret.aç-Ao de ~brr\ de bll~ r1i.<tg.~;1itllth. ,! ~a~tr.,1, ,\nLo. ?~io !.le Si:JU :'Hr ::i,_ Cruz, ..:\f~ J.r:i :-.1111 de 
Ale~ <l is to, out :-.'.l. c1 rc u.1!lsU.n mc.. cap2Lal de- d;tt~. Olyr!Jp10 \'dl~(hw, Pwico ?ari\1!1'.>, ,fos6 
Il.10'10 a co.mrui~sko d e emit~í .. p:.u·ecer f'1,.VQ:avel rom1:eu. J\Iet'Jll, Gen. Q :·os~ ~1rfarmrnF.., l\:fu:o~im 
sobJ:e esta petiç~o . Ni\o póda clla. clesco'lh ·ço: F'r;.nc:~r.;) F.llt14J • . :\h·r,,l·o Car.ú.n.hs.. Antonio 
els :sua.s Yl\ot.«1:nnis, mn:s nr. e sigu.Hti.de dos ! Pinto. Uly~s·~s \'i~~ rr;:i , L~t~e;·da. \Ye!'neck, 
m eios <le t[Ue · diapcr,lQ!! p!lra a const!'~lCi!iO d~ Oom.ii:1Z<l.n:o, P:·ank. lin Doríc. Almeü!s. Olivc!ra, 
e9 t:.-a.d 11.s de fe~r o, ni~ '\'a r.~c~ m:·ndent.c q~t" ~e i~.'fo1!~(.I Ponuo.i B&:""<:to de (°71Jahy. A.1\'ef. do 
deixe ll1 ~tt ~11do: om p;·1~neh-o fogar ws po:itoa l Art\ujo. S!Jrn Mnfr~. ;{odolpJw D.t}nt~s, FQJicio 
joi habi~Mos e prodac~ores 1>~ ·a so h ;·a:.· a j <l~i! ~n!>:~.o:s. Ulb.ôa Cint1•:.o. • . Ba!"ào d_e Canimlê, 
via.i:..ão ferrea. a pa.r-.!;.(fHlS long1nqu:\i e e.~[Jel"3.? 

1
. ,fr~vo::?c?O .-': fres, Soaz~ Q uc1:>n7. .!nn v:i;. \ffons.o 

que .:> aper fe5.ço:J.;neoto d•J! llilUS_)()!"W.l lhes Celso .?ur..in;·~ (4J.i'-r-t1b.4J t{ezm~dc. Monta.ndon, 
de~pe:rb a A"Ctiv!c!:Lds . j So;:1or+:ss, \"nz de ).folio , A.Jfrdd:> Chares, Aarão 

Na. dccrot&.ÇÃO de n oo;r..s linhas forrc::s n~ da. L~opo!diua~ Por~ttt. S'lu:ta T..-e~o. l:'"nndsco 
se põde ter em vista &óm-::n tc a utilidtdC <lc caU:\ 1 SOOré~ ~\ia<:icl, J1':spind...1la? F NLAr:?stro Belisario 
u ma, is~lada.incnte oonsi.deradt.. µoh: é. es.sa. uma.1 ·o P:.s.;s$ .\!im nda. o Sr. p res idente 1thre"' M!S

~ue.s~Ao de rela..t.i\·i<l~··:, e, .rf+~er. t_i~Wa-a.o que o s:to. rec-:mh. e!!C!ido • 11:-cscntA-3 ô4 Sr:;. dopu
Brazll. pela. sua vast1.dão, 1.D.~•.~mfieau l.e !)Op:.:.- ta.dos . · 
faç~o e producç.ão ~ nio po.·on::.te o~ i!t~i_O$ ~" Co.:lQ:l.!'3'·:-,ra , tie;y.Jois de a bP.r!Jl a s~s!:Jio, o 
atttnde~ a ta<l() ·~~anto cmwau1 rle~c .1ª~ cvl- a.iuC·t ,\i;I!ti\') êr. h,1r;_ :·e_t?-.!ir~e~t'.ll. c.-s ~i"O. H~~rito 
dente~\ente de..,er.~ C?met.ar ;,elo r.rnu. argcnto, d"' Vilh d!.\ Bui·:-._,, Ca.cbs lâfonso, T heo11h i11), 
rlc: m.'t_!.S prompta _l"12_mml.el'Ji.Ç:l:o, d6 tlljo.IS <:;,;c.\·c - P\°'>mpon, Aimeid..-;. ~og.ie: ra. Ar: i:;ti<i~s St'.inoh::, 
menr.!ª p~:·c\ o lUtuor n n mP.;!'•) e p:·r~ ~~:ia ~o- n~n:·ilj:~c Mtt:-.1ue~ . )lano~l CarhE, S!l•·i.uw 
pul~ao flcrnal:.nen te p rodi.:.c to:-a.. ~& vei.-dl).~IJ, B:n:.\i];,.,, B1.,lhõ.:~s . Reg·o lh. :-r os, !,((m·.~,io l'ifaL· .. 
ser1J. ~s111aga:r ess.:i. ~qo1.rnn:ct pal'l.:). do Tl: . .uz: SJ ~ ~tu~. Alcv i'cn'1t.d1J .. F..-:~l i~l.JQ '"~'-' · Au,z.1~\.0 f'lo1i.ry. 
~b'.~~a.1"';'cgilSf>Cm do u.ur.. Yer: '~oro t.odu 0 P\.'!SO Gor: ~ah·e ~ Ferl".2i~ta e fo:·ntJ.;1d'2fo:I da OiiYcira. . 
inr.!ts'.J e !l~íl\'Ol IJM'~ f,tze r c.mmJJ.h.a:- e l 'l'O.'lpe r !'r ) . . 
a& rcz~ões ti·J (li.ln.t!V..l u.~ qu:Iç im ·:11'Q'luoto1·;.l.s de.~ Compri.rccam, fora rl:>.. h ·:rt1. 1-c~lmcnt~l, O! 
seus ;~Ls1os te1·ritorios. ·• Sl" ~ .. - JoMp~i~ l fl.Yn.1·cs, . Per(•:! n1 q&br3;l, Tiu·-

A ' Yista. do que teu1 '~xpcudido~ e co1mni11sil:o é ~jtll~~;o 'de ~~Z~l .. se~·:t·P,~ll(iO, c:~u:~ \·i,~uvao. n.,~:-~ 
dt! p.iMce:- q ue poi· OT'fl. não s0 nóde acGitci: n i::h:1.ri)():t:<.1·~ {..: Jij ~f~ P1nt.ci~ Z.nm:: .. t.·r, mn:"t:""O~ l1.r11::_10 
p:rüp"O:.üa, do p e,t-icioria-rio. .. . Pii:ih~. Rib:;ir>~ J cs<_l 1-1twiann'.J o ; r:.11u1?.-E~ trn.d~ 

Sab .dn-9 commi~::!Õ(',s em 3df'l Jnn~10 dP. 1 88~ . Teci:..:i1r ::.. . 
-F. B.·:Zisario.-F~U~io dos Sa»1:1.s.- Ba;·•,Jc .f 1• '"'l e · · · ~ ' S 

llo c-w11iy. .._.;1,10~ll·0~)~'1f,. i.~··i~:~ ;~~;s:~_,_;~: __ 7~~_1:~~-·~~~d~ :~~~_;1nº1.i 3.'.~-: ~-o Sa . PJ.tz.:. rni:xTE dtl. a 2ogc.i.nto o~.·,tam e!~ :i. .,, v - ~ -~· · • 

dia. pa.:ra il) do Jun h.o : Biwilu d{) Ar:..~ap::y· , Cr;efo..:l C:\~npo;;. Cs.iitelfo 

Aprehent-:tçi'io d'3 prnjact.o··! indic&ÇÕC'ft e 
<Yu erimenL).S. 

_._ Di~ns.sãn ~ki$ r \.1']'.JOl:"Uncut->; :i.d.lâ~"'ª, u a 
de m <la. sa.a. ap:est:ir.U~;to. 

ro-

or-

.i.CTA D.A 5 (ª SP.SSÃO 101 i0 DE J't.::O.'llO f>l:l {$~ 

Pro3'i~t1.~ia dos~. L:ma J")t.~iarld (Í" ei~· 
pr~sid11"Ate) 

Rr;~w:. .. ), E5:·rn.:-~~ lle Taanuy ~ Fe~·reirn d•)Jfou1·n.! 
Urfo.~11h:o de A:~.l.ajo, ::.\fo1·u!..."<.I. de ih1·i'o3, ~Iaua 

\:f~~:;\;r.zr);·,~~~~i~eli;~o~~~~:r . tienriqnes, 

?::llam. i>(:UJ r,;:l.:!.a[:l. ?-'irt.ic:pr.d~ ! ô.i Srv . . P.e
~er-a de MenOl.C:i .. Carn::ii'V <h Cunha.. Diana, 
i-,cr;mr:.:. Yl !inm~ .• Perci :-~ <l~ Sih-a, Silva l'\fais e 
$1:.histi:-no . · 

S:fo lir?:l.~, p ')stas ent di~uuão e a.p!Jl"0~~1.u1 
.i;cm deõa-te aa ;:i.<;;~íi. i> <l.•.;5 <lit..s 7 e 9 do J..:i.nho 
cm.·;·cntc. 

SUlllB.IllO.- E1nll1ntt.- .r.\...-1r:erír~~.·.101111 0~ S:-,. il.: :1 - O Sa. 2:. S !:c!h.-r:,.ni·) RC~Vi:tdc !lc i": Mi conta 
! ique .Yar.jun e Anl~:ii1 Pi:.:o. Ex;.li..::ir,.;-:O 1fo Se. ;\o- j do soguinte 
do_lphí> Jl<>.r,e.~ 11- (m~r.ii!rn 11G i:nj)J:-ioj.-n.u~tlu:' ::1ul . lO~ 1 
~üs Sr~ . .1~m4li o.13 1k Oli\'úr:l il .ihr:iir. t-' r:i.nei~.,;·l ::'1ll:o. 
-D.i.!i;:1?~~1 do req11erbi:1m ~"H :.;1.h..:.1~. ObeitNOJ 110.; 
S~. AhB~ do ..\.raai() \rnbi;t:•n 1l:1 r.p;··i, :iit11r:1.;, ~b lc~· 

~~i~·~~ª:;~:ei:1 i 1~-~:~~~~~.c ~~~·~~~~~~}.;, Ft~~.:;~,,~~J~:~ ~:1.~ll~: 
G.;:,ies dú Cr .. ~\1"\) , . .; !l'c>~ ::~ ..\ :•;11\,lv ( 1~ii ; 1 :~L : u 1t l :lifrl1:1:l · 
t'ua).-0:,)1.'~n . !~: ll l!l. p.·~ :·:1 i ·i i:..~ ~u:1b1 r.().·ro••t~:. 

A'; 1! h?ras e ·'!5 mÍ!luttJs, ior.:d•) 1.~ 1>roµa-:-~
ddo vs Srs. Liwa Do.:i.rt~, H.i.:.irúro de !\·ll9nezo~, 
Le·1po!do Cti.nh:i., tl:.1.sson, Louronço do Albu
qncr.1m'!, Vieira do i\n r~ l"1ldti 1 :\fonoel Portelb, 
Joã:o P~nido , B~rM d;i Esu .. ncfa, C,\nL.Jo. $il.I ... 

EX.PEDIEXTE 

Cffkios : 

t~,~E~~~·~,~~~~,~ii~E~:,~:?;f ~r:!~~:;·::~~~~~:~ 
~~~·~:~~()tl~ ·~f;i ~~(; ~~~~.~i.:~8 ~:~~1~:~~· t;;d~:1~'.~·~t:1~~~·~~~ 
G~!~~)·~<l~,\d~~,~·~1~~~·: ~r.~~~~ml;~~iH~~··~~(·~~~.~~~u~:~ 
g-ue~·i-a. 

Do Sr. f ô ~~:ret..",ri::i do S;:! D. ::do, (i.e 9 <ie J1r.~o 
~-:-.;i:1·oa 1.e~ !"!)lr.oltcL:<l o !! i ):\1i:Hi':iiqt10 , OOm como 
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a3 emond~s, que abre ao ministerio do iinperio 
um credito pat·a a obserrnção da. pa.ssagom do 
planeta Vem1s sobre o disco solar. - A' im
primir. 

Procedendo-$e à Yotaçlio do projecto 134 A 
( prorogaüva da. lei do orç:i.men.to vigente ) ú 
app1·~vaào com a émen.rla offcrecida pelo Sr. 
Sou'-"' Cil.r'lalho. Sen<lo o prvjecto assim en~e11-
dado e approvn.do i•cmettido à commissiio de re
<!acçlí.o. 

·o Sr. I-Ieu.1.·ique. ~In.rquos :
Não abui;arei d:.1 at\enção da camara. Torno a 
11al:i.1"1"a part occupar-ms de negociQs l'~btivos 
a.o prolongamonto da e>ti·:i.dn. de fo~ro do Recife 
ao S. Fr~úcisco e estr:\n:i. deCaruarê1, e o faço 
instado pelo cmnprimento do dever e om nome 
dos intores&eB de minha. proyincia, long•t e 
escand;ilosa111ente s..crificados, 

A 6 <lo Fevereiro ultimo, solicitei ne~ta tri
buna <:li\"e~s;i.s .iufor1n:i.çües a respoito do Liio 
ii:npo1·tnntcs tL•abalhos e tcnt.!o-as 1·c~chido 
aguat•tl:tr-!uc-hia p:i.ra. discutil-as po1· occasirro 
dos dcbate1 do orçlmento d;i. :i.gricultura, :-.in<la 
n.:to :i~n ·n1~indo ali~s. si não fü1·~ a v:ilia do M-
5umpto tfío urgente .p:i.r:i. <> provincia de Per
namiJtlCO, o empenho qae tenho e:n solicit:ir cio 
goyerno i "'poria! ns m:iis 011e1·gic:\s o p1·omvt:cs 
pr01·idcncias, e :iind:\ a 11occssidaclc ele ,!~m:-.n
d:i.r informações ~ob~o um ponlo muito ii:1por
tante, e n cmnpl~menla 1lc ouLr;lS, que t:ch·cz 
:tctualmonte poss~1!1 sc1· tuÍlli$trada .~. ,\lcim 
tll>so. Sr. prnsidm\le, tKo h1·go ç~i'$o h<' m<>
rcciclo nosL;c c:i.:11;u·:i. o P.:qi~diontc d:i. ,·Ql!ur, 
nn.s sdt~mncs cH~cu:-:~ÜC!.=; do3 fli,·c1·s"'.s projec\.oft 
de u:•r;:111lOnLo. que receei podc~s~ tah~~z. f!:l

c:-.pnr-~ü lãa op11ort1ma occ:l.~ião, qttc enL1•ct:tnl•) 
:.inh :1g-u:n'<lo l':l.l':\ :1 d\scuss:ío de ottt1•0$ ne
gocios, tlign()s 1lc :1.\Lc11çü'J. 

,\.nlos de Lud<.> cn :i.gr:tdO<;o a S. Ex. o Si·. 
iuinis Lro rb ag1·iculL11ra as inforrn:\\Õ~s. C111ho
r:i. in,::om!'lelas. •pio c11,·lou ú 1::t1t\ar" dos ~cnho
res tlcpu1:1dos o p~1:0 n nttcnçiío tlo S. E~. p:-.r:. 
o tl.S5umpto. 0BpOl':1nd<) •p1e tom;1r;\ Cll) c•onsid~.
raçã:i v •JllO eu 1•asso a oxpor cm rch~ão aos Lt':t
b;\lhos do prolong-iime11lo dn, fei-ro-,·i:i. do H.ecifo 

S. Fr:i.ncisco e cBlr:-.d:t de Ca!'u:m[. Sei q uc os 
trab~lhos publicas 1·cbli1·os :t 1'i~ção ferrca ~~m 
merecido particular attençiio da S. E~ .. e des
vaneço-me em declar:ir· que ezn tlí.o im
portante ramo cio serviço pul>lico, S. Ex:. h<\ 
merecido com su:is pa.trioticns ~ acertado.& pro
videncias os applausos do p:•iz. Citarei nrnsmo 
as medidas tomadas por S. E:.:. ulti:nai:nente, á 
resµeito do.s ta1·ifas da estr:ufa. de forro Pe
dro 11, que nlém de outras, fazem homn. a S. E:i:. 
Animado, pois, -por \:!\e5 cx:emplos, muito ospero 
do nobre ministro. 

Os estudos grnphicas e c11colha do tl•açado dQ 
prolongamento foram contratados em i8i2 com 
o cngonheiro Coutinho, e \·erifica(los em Julho 
de i8ili pela commissii:o de ongcnheiros,nomea
dos pelo governo sob :i. cU~ecção do engenheiro 
EwlJank. A e:i:ecn.;ão das obras foi inaugurada. 
u 2 de Dezembro desse mesmo anno com o em
preiteiro Francisco .Justiniano de CasLro Ro.
bello. O contr,,.to foi lavrada na secretaria da 
agricultura, e ep.Lre dl\·crsl\a clo.usulas estipu-

y. r.-48 

fadas, fixou-se o pra;;o de 5 annos par-;i. a con
clllsão de tad..1.S as obras. 

Està. docorrido este longo prazo a não ha n1u 
~ó kilometro de vh pel'!Il:i.nente aberto ao tra
fego, uma $Ó e~taç-ão prompta ; os mais impor
tantes tuuneis mal se acham priucipiados,outro 
tanto acontecendo em relação :is pontes e às 
obras <l\•rte. Assim todos os trabalhos acham
se cm at:·a~o consideravel, levad:is com a m:i.xi· 
m:~ morosid .. de, deixando mesmo o empreteiro 
trahir seu p1·incipal o unico desideratum a 
perpetuidade de sen·iços, rprn tão alta1nente 
rendosos lhe lci:ll. sido. 

Quando ti'1e occasião de tt·atar deste n·egocio 
pela priu1cir'1- \'CZ, declnt·.:i não s:d)er, a quem 
m:!.im• ceu>ura poderia fazei•; aos agen<es fiscaes 
dri go\'crno, pel:\ negligencia, que m:mifesl~
vaw, ou o.o con trat~ntc feliz, - q 1ic prncuraY:t. 
todos os meios de in·ocr:i.stina1· os obro.s. reve
lando-se <lcsidioso e propositalmente emperro.· 
do, Pois hem, Sr. p:esidente, ett nã>.1 retirarei 
nenhuma das censl1ras foilas. l'\ilo conlesLo ao 
di.g-no e:<-· ngenheiro cm chefe Eugenio A. 
Pereira d:L Cunha e ~Iello, o sou tnel'ilo pes
soal e ç:i.p:Lddade profissional, mas n.ito posso 
deixa!' de dizer que si osto distinc•o eng-1mhei-
1•0 foi 1·d,1tioa»1c;ite nctivo e zelo;;o m\ dircc
çi!o e f:sc~liauçiio •los sct·vi~.os !\<J soa c:i.r;;·o, 
n5o lernu o seu ~olo ;\ló ao c:.:trc1no do de,·er, 
aLu "º" poutos, "q1w potlfa cl1eg-;11· cOHl van
&:ig-cns roucs par~L t:<es scrYíços. 

O S1l. P1m1rrrr: - A •1no clcl'ia. 
O $t~. ll1::.:tw11;1-: '.lhnQTJEs:-TnJ.,..cz não o fi

,.~~~c 1•rc0i~~" eh !lltttn,\c 110 g-ovcrno n11 tle~\·i:i.rlo 
nnle6 !'elo proccr!irn~nto •leste e p<W•t o n:lo 
pPc~:i.1· nmb Lu,r1lo 11:\• ro;;iiícs officbcs par trop 
rle ;~l~. L1·:it:ind1·sn .1,~ um cont~ato, cm qno 
v prindpal intcrca ·:\l!O c01llaYll o•lensivamcnlc 
com a proLc~r<;ilo •lo gon1rno. 

O Sn. A1.\·1~s I>I~ An.\UJo (miniol>'o (l. r agi·i
c t'luo~ci !-L~:~sG Qngcn hciro foi san11n·e rigoroso. 

O Sn. liEsn1Q:m :IL\n1lli1's: - :\fanifestan
ào-1110 Lii:o fr:rnc:\tnon\o <\ respeita do digno en
~onhoiro-chefe, hoje ron1o»ido, não posso 
deixar do cx:tr:i,nh:i.r cc1·t:i.s faltas, cm que ha 
incorl'ido. \•crchdeiras desMidns, que alias ni!o 
~lfectam profand:i.rucnte sua briosa o iruparcio.l 
fi~cnli~açrto. Niio desejo ser accusado de inju~to, 
e por isso, dascerei s. apreciar os factos. 

Ero Nlação ao m;i.tcrial adqtlirido para a es
trada, csti provado no parecer a~ commissão 
nomeada pelo presidente da provincia para 

'examinar es serviço8 que inteFessam ao pro
longawento dfl. ~strada de ferrn de S. Fran
cisco ,q ua este permaneceu longo tempo desabri
gado, sendo posteriorn1ê11t~ os trilhns, pot ex
emplo, re.colhidos em abrigos, onde foram mal 
ncon.dicionados ; ficando fürncos de pilhas intei
ramente expostos á ~cçlio <lo tempo e rapid.t 
oxidrlÇ1ío pelas emann,çl!os s:i.liuas. 

• A parte metalica, da sut1erstrnctu1•01 das ponte~ 
Una, Panolla, liloa-\'ista e lhls:uno esL·wa 
tamuem ab(l.udona.da ao len po, segundo de
nunciou a commíssão uo respectivo rclatorio. 
O estado defeituoso d~ ponte de U nr•, foi 1.'eco
nhecidQ igualmente pela commisslto, que ate 
por 1irwlcncia ponderou s~rem 11ecessarios 
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sé;•ios repat·os e mesmo substituições de di- empreiteiro cumprir as ordens iiscaes. com o 
vcrsns peç:ts. O nnmora de do:m~ntes recibidos 1 augmento dç pessoal, p_ara e~ seguida suspen
e 1Jagos foi e::mge1·a.do; attmg1u a 12~,00~? dcl.' os sernços, e assim evitar a sancção de 
•'Oll~i<l~t·ando-so que tanta obwidanc1a to1 certas clausulas do colltrato. Ora refere-se 
tt.mbcm not-1.àa pela commissão, e acarr•~tou constantemente ainda o digno engenheiro ã 
nugmento de despezas par"- construeção de execu~;lo de obl'as que estavam a.bandonad,1s e 
muitos al.>ágos e a consequente deterioragão dos outr~s parnlysadas ; ora denuncia uma fraude 
mesmos dor111entes, r1uando não são destinados por elle descoberta, e providencfa para quo não 

ao incendio, como aconteceu jci com cinco mil. se repitam no1•as ; ora alinde e re;,rova o pro-
0 Est:l.do ha despendido com semelhante cedimonto do empreiteiro rdativamente ao 

fornecimento. segundo so vé das p:roprias infor- cumprirnento do contrato o â resistencia que 
mnçüe' do engenheiro chefe - 4u9:254$i28 ! elle oppunha a ordens legacs, tentando fazer 
Devo toJ:i.yip. notar c1ue o empreiteiro aind"' não serviço em ti·echos que lhe ha·•iam aido i·etira
"chava esrn numero ele>'1do, e seg:rndo as doo; ora pondera-lh~ muito judiciosamente a 
mesmns informações iusisti:t pela continuação inconvonienda do emprego de moios juuiciaes 
do fornecimento de do~montes, preten~ão que cm um contl'ato :i.dministratiYo, em que o poder 
foi energicamente cantt·ariada pelo diguo enge- jucfüiado n~da podia estatuir; faz ainda se•1tir 
nheiro. Cito :i.ind:1 o :.tdianta.mento feito pelo a íncom·eniencia de tentar o empreit0iros diffi
tho ouro ao enpreiteit-o p:J.rn tt•n.nsporte da ma- cult.1!· assim a serYi~.o e p:i.ralyz:i.r :J.s obras por 
terial dostinado á estrada, t1·ansportc que não moio ele et11b:\rgo de m~11utouçio, como acoute
foi dei-idamente realizado iios precisos termos ceu cm relação ao sct·viço do las~ro no> primei
tlo contrato; do que resultou, conforme o parccet· ros kilomotros. Emfim, Sr. presid.~ nt·', em mui
d:i eommissilo, notayel prejuízo ao thesouro, to> ont~os officios, cuj:i. enurn~ra~l!:o serfa longa, 
qne pagou um sen•iço, que ainda tcrâ de ser o engenheir•J Lenb por todo~ os meios r.• gula
convenientémente realizndo, isto é, :tdialitou rizar o serviço e repL"imi1· os alms,1s e Ll'Oj.'lelias 
i=eus capitMS. do contral:rnte. 

O estado de mina do ~a'.lei1::i.~ento da coberta o SR. U!.Yssr.s VL\XXA: _ E que mostram 
da estação do c~te;irlt ~ nsl\'el e. ~c~:i.nda muito zdo por parto do cn~enheiro tlscRL 
pt•omptos reparos, 1sto e, a subst1 tmçn.o de " ·-
muüa;; peças de madeira, estl'agada~ pelo facLo O S~t. HExnrQUE ~Lrnri.1.n·:s: - ~ao dcsco-
de te.·em p~.-,;1.anec:ido po;· ;imito t~iil)lO ex- nheço isto; ap_~n"s d1go-:<elo r~btivo,-por
JlOstas :is intem11eries. Emfirn o emprego tardio, quanto a re:>2e1t~ do alguns sernços mostro_n 
co:uo i·econhec•,tt ttm dos mernb,·os d"' cotnmi~- cerla n~ghg-cmc1,i, do que procurou depois 
~ão, do~; 111eiu~ facult~dos pelo contrato pai'<J. c11~01irht1:-s', e:oip~nh!Lndo-so om tr.rnar cffe
:1etivar n.s ob:·a~ do pt·olongameulo, como $cjmn: chvas <11Yc1·s '~ cl:111subs d·J co17trato 'ill~ lhe
:;. fixação anti:;cip:.da do nume!'o de t~aualha<lo:·cs fa~ulta;·am meios scgu.ros de act,11·:i.r as o!Jr!ls. 
e vehiculos de ti·a nsportc neccssarios :l execução O con_t~a.l~, Si· •. prosidcnto, CUJO prnzo, como 
d·~cada serl"i~o p:u•cial,!l determinação de ['l':tzos, pon<l_ rei, .l" ~:i::p1ro~ a 2 do Dcwn~l)l·o do :i.nno 
ok. ele.: to(lus esta> füctos constiluo1n !lÍn•fa prnximo p:1ssr.•lo, n:io tem mcrc~1do :1hsolnt.a-
defoitos de fiscaiisação, 111e~1.tc :i. _menor cxccuç_ão._ . 

l\0111 por i>lo, Sr. p:·esidento, pOsBo •!cix:ir <lc h tissun. qnc os pr1nc1pacs s0rnços acham-
dc reconhecer qttc o cng~nh0im JH'ocu1·011 si.' e~ c<>a~1<fot':wc} ~shdo 1le nt!·:i.zo; nota-se a 
com certa ci1orgü o inJep•)ndencfa clcsom- ne~hg,·nn 1. a dcstdi:t, o proposito firme om que 
penhn:r seu~ pc>z:..dos 1Jc,·C're> elo n.gcnlo cli- esta o ~ontl'aL:rnlc do fu1·L[\r-se :dJ~•lli1l:\111ente.ao 
rec tor e füc:<l por parte Jo go\"arno. Sinto .nii.r.1 CLt1np1•11ucr:to cb contri~o, csp:i ç~t1• pelo m9.lOl' 
poder l•'r ü c:un'1r:1 uma cxposi.;.;1o bem cul'iosa leh1po pchs1wl n c~nclu~ao di"l_s d1vc1:sa~ o?i·as, 
dos offi.dos dirii;idos ,10 cn1pr~itciro, qi.:o ino;;tra tornawl", por :i.ssim dtzer, rnlm·mrnave1s os 
:i Y<1riedarle de incidenles que se tetn 1lado na tra\J:tlhns do prolongamento. 
execuç:J:o d:is ouras d~1quellCJ prolungaumnLo o E' o prop!·i~ cng~nheiro, quem o reconhece 
<la est.-~da de Caruarti.. Limi lar-mc-ei, entre 1 nas snasseg.nntes rnforma~.ll s (lê) : 
fanto, a dar a surum:-. dos m:cis importantes, «O con:ralo da Hl<le Junhn de i876 mwca.ra 
~endo certo riue todos pi\ffi<m a cliligencia .do mn J'razo de cinco annos P"ra a. execução de 
engenheiro chefe, r; lcivam ~í evidencia :is in.- todas as obras. 
J;.'.~mel'as difficulda<los, riue ht lutado paro. « Esti de~orrido este pr:iw e s6 se tt·aoalha 
chamar o empl'eiteiro ao cumprimonto de seus actualmente cm H2 kilometros no prolonga-
deveres. menta e em m:i.is 20 na estrada de Caruarti . 
. Ha d~\·crsos offieios recommenda.ndo com in- "' Demo,·a na abe,.tiu·ada est1·acla ao r.•·ef~go. 

s;stenci:i. a const!'uc;;ão de abrigos pa.i-a o mate- -A e aus,1 do primeiro facto o.ti sobretudo nas 
r!al da estr~d~. irre;ula:rida.des e tropelias com.mettidás pelo 
. O empre1t.e1ro não j ulg-ou \'antajoso tal ser- emprciteiro.q,ue propositalmente tem retardado 

1·1ço. ri no fez-se po1• :i.rremal:t~.ão, o mais tarde e cmbaraçndo o serviço de nssentGmento da via 
instado par:i. 1·cpr.rnr laos. abrigos ainda r~- permanente. 
~t1s?u-so. E:n outros otüc1os reclama o llnge- «Este serYi~o foi encel.:.\do mn 1.• de r'evereiro 
llha1ro sobre o augrnGnt.o ?o numoro de lr:i.ba- de i88l c p~o~eguiu com c~tremn lentidão até 
lhndo1•os, n?io scn•lo .i.Ltond1do, fixa tnl nu1ncro. 8 de Junho do mesmo anno. 
Em divorso1; referHe â preparo d? matcriacs .:Dur:mta cem dias de trnbalho, pois ha,·ia in
pa_rii. as ohras, fi~:i. pr:i.zo, qu? rntl.Ls tardo nm-l terr:ip<;ão no sol'Viço, as•ont:i.r:i.m-•o menos..de 
plfa; reclama contrtt :i. morosidade dos traba- nove kilometro5 de trilhos que ficaram aponas 
lhos e mbterfugios empregados, simubndo o pregados sobro clormonto;, o que corresponde 
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a mouo3 de 00 metros ou me nos tlc i5 pares do 6ngenheii'os residentes, assim como um c,uadro 
trilhos, por dia, simplesmente assentados sem dos boeiros e pontilhões <:om as datas corres
curva.tura e llero ca.l(}amento. ponde11tes ao começo e conclusão de taes o~ras 

" Suspe!ldendo o assontan1ento o emproiLeiro d'a.rte - Limita~me-ei a seguinte serie de 
:illega>'a difficul<l.acles no tr:i.nsporte do material. Íll.Ctos que a.inda: vêm mostrar Hão sti a. inercia 

< Era verdade que na extensã:o de nove kilo- e f>'O~irlüo gue cai·a.ctc1·isr,i a enipi·e=a., cor.io 
metros o trLIMporte poi· cima. dos trilhos jã :>.$- as d~lfkuldadcs con~ gic~ tenho lutado pa;·a 
sentados não so far. i.- tão rapidame<He por meio ~1mce.·.Uw a ;·esiste1icia que opp~e ao cumpri
de vagonet~s empun·~do;; :i. braços, ma.> ha .ª me>ito das orde11s fu.,dadas no s:u contrato. 
pon~erar : i .O emp1•eite1r<? da ~strM!a do Li· « r. Meu anteceBsor reclamou sempre conLra 
mOl31ro conduziu esse ma.leria\ (trilhos), por es- a :fulta de numero e idoneidade d() pesso:ü em-
t~aua:s de. rodaq~m e em carroças, meio mais 1 pregado. · 
ditiicil o d1spend10~0 do que aquelle de que dis- . . 
punha o eoirreiteirodesta. estrad:i . 2~ J:'olão po- _c:H. _~~u1t.°\s ~o as. obras conduzidas com 
dia o eR~pre1teiro d<l prolong-amento omp1•egar exccssiu lDOrosida~e. . . -
locomoti va., porque não dava naqueJla oecasíão « ~ · 0 Ponte pron~orra sobre o r10 Un~. con
a ponte prO\'isoria soh1·e o 1·io Uno: passagem a · strn~da de madeira . Sendo a primeira o~dem de 
gr;t11des pesos. Nessa obra se e~tavil. proce- ser1•iço datado. de H de Dezembro de i8i~, só 
clert<lo ent:io a substituição de algu·nws peças de ticot1 concJuiàa. em !\Iaio de 1880. 
n~ ':!Ualid:l.de empreg:idLIS pelo· mesmo emprci- «: 2. 0 P onte_ defi~itiva sobre o 1.:na. . . ..\. pri-
ten·0. me1r3 ordom o de 23 de Março de i SSO. Só teve 

« Pareci"L 11atural que, concluitla. :i substitui- começo de ei:ecu~.lio ~:n No1•embro de 1880 e 
ção o :i. ponte podendo dar livrn vassagel1l :i ma- ainda hoje não está. con<>luid'.\. 
china, e removido assim o protc:i:<o, o ~0rviço .i: 3.• Ponte do P anell:is: primeira ordem [\ 
de a,,~eut(lroeuto d~ trilho; p:·oseguisse sem 22 de Oiüubro de ·1878. Só ficou prompta em 
mais erol.i:·u·:i.ço. Agosto de 18i9. 

" Porém assim não ~'contcccu: foi neccs•:iria « 4. • O pequeno pontiihão do :\famott9 foi 
nova ordem. expedida pelo engenheiro chefo, construido em dous annos ! 
que l'O?.rcou o prnzo para a sua eíecu~.ão. de- 5 . • . Ponte do Fundão: primeira ordem a 9 
\·entlo "º mesmo tempo o empreiteiro proceder de Maio de i8i9 . Ainda se trabalbt\ nest:i ohra.. 
ao C.1.lç:imento do8 dormentas (.~crviço conue;1;0). « 6. 0 Tunncl do llfal'ay:i.l. "I. primeira ordem 
O c mp t'eitei1·0 obedeceu â ord,im, - tra!Srillan o p-ar.nl7rep:>rvd-e-material 1mia 1 eT"estinrerrto-
alg-u1H día~, sendo o ser1·iro médio feito diarfo• (pedr:i apparelll!\da nos pés dirdtos e tijolo na 
mente de meno., d,. i4 paréi d•J trilhos, simplos- abob:i.da) é de Oiü11.b1•0 de iSil:l. ~nd'' foz até 
111eutc cs Lendirlos. Dc~e-ee a1iui not.'lr que tra- Dezemb1·0 rlc 1.BSO em qM o empriliteiro pediu 
balhou. 8Cm ~n~p_rcg:i.r locoruotiv:i, o que prova para. c!-11pregar pcclra tamb~m n (\. abobaà~. 
que n 1mposs1b1hd:i.d ·, do om_,rego deste motor, · « Ato Junho de i SSl 11ua.s1 uads. fez e peld1;i 
allego.cla em J nuhn para parar o sarviço, não ou tão outra mudança ; queria \'Olt~•· ao tijolo. 
em mais que um lll'ctcxto . Negado . Marcou-se praz:o para o preparo de 

« Pu1·:1 csll) ultimo lim o con tr:1tanhi e>pecial aduoll:i.s cm Julho de '1881. 
do scrviç.o do lastr o cxlrahido dos corte•, já. h:\· « 7 •0 Estação da Jaqucira : primeir:i 01·dcm 
vin. fornecido um:i. ~erla qu:i.ntidnclc <foste ma- u. 3 de Janeiro de 1880. Ainda hoje nã'.o esta 
teria!. concluída . 

"'De novo foi iiuspenso 0 tr:i.balho, 0 cO!llO si « 8.• Ponte do Mumlluea . : primeira ordem 
wro e~tiocssc já bc1;1 patentB a mci 'OBntade da a 9 do Outubro de 1880. Ainda n:\o h n. pedra 
einpre;11, Z~mbra11-.~c ~3ta· d·i solíci t<!.r ela auto. assentada po7q_uo o empreiteiro po1· muito 
ridad.i um mandndo d,1 iuu.nutenção cm seu fa- tempo só pretendia continu?.r a. tirar pedra de 
vor, ác·~rea. elo> primeiros 20 kilometros do uma detorlll.in:i.da pedreiro.. l<'oi mnrcn.do pi•azo 
linll<L. Desse modo não pod•!ri::i o contratante. do pan proseguir na obra., gue h:i. poi:eo foi con-

t inuad:i.. · 
lastro continuar a fornecer-lh'o, 'l o proprio 9 .• Ponte do Cocal. : pr imeira ordem 23 de 
empreiteiro Pod~ria m:i.is tarde suspender O :Msrç.o de f 8i9. Sô depois de mais de urn :>nno 
serviço de caf(}amonto dos dorm~ntes. se assentou a primeiro pedra., e aind" hoje 

Diz ma.is o engenheiro (!e:) (Dezembro do 1881 uão está con.cluida il. obra _) 
« :ilfor osíd:ido da.s obras- Pelo que disse sob 4l Em boeiro3 nota.se tambem grande demóra 

a r11bric:i. demora n a abertura da estrada elo na G:teeuçii.o ; alguns têm :i.té sido abo.ndonados 
trafe_qo e pelo conteudo· de meus officios, con- e por isso retirados do empreiteiro . 
stantesda relação "cima. transcripta,se ter:i idéa. O S:a. P.llll.ETTI: - V. Ex. :fa.rà notar c1ue, 
do procedimento -observado pela emproui., na depois de i8i9, as >erbas coe.cedidas para o 
execução da.a obras a seu cargo - E' patente a trabalho do prolongamento não foram esgota
desidia, lwfe a causa principal da demora d<U d11s. 
oõra.s-Innumeros documentos eu poderia ain- 0 S:a. HE:.'lUQUE M ,U\QUES : _ Sim, senhor, 
da a.ddu.zir em fllvor desta minha asserção que é 
uma verdade a brilhar com toda.1117. da. evidencfa ti:im r>Uã.o ; trot:i.remos bmbem desse ponto . . 
aos olhos de q11t1lq11er engec.heiro desta es· (Continua a ler:) 
trada, como :ios de quem quer que. ae volte coro • Corresponde ao l\nno do i 8i9 o nin.imo 
attenção p11:ra os trabalhos do p~olonframento- desenvolv~mento .que tem tido as ?bras. ~epois 
Prescindiret de apresenta"!' aqu1 a. V. E;:. uma daquella opaca tem ellas <{eçresc1do COilS1dera
relação de ordens de serviço e x.pedida.a pelos 1 velme11.te. Nem as restricções de credito. só 
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excedido 110 anno financeiro do 18i9-1880, , « Gs «brigos foram oon~t~uido$ por conta do 
nema diminuição pro~ressiva na extensão de mesmo empreiteiro, como já disse. 
linha om trabalho o:i.plic:im tal phenomeno. ' « 2° Recusou-se a transport:11· os trilhos de-

« Concori·eram po lcrosamente para esse re- pO$its.dos no Campo das PrincozM para o local 
sultado a desidia d:i. emprezn. e a i·epug-nancia da estac;.ão principal. O rocur.;o que ínterpoz 
que cm ger:tl os trabalhadores experimentam a este respeito não foi prnvitl.o. 
cm pti~-se "º sc11 ser-;iç-o: ess:> repugnancia t2m « 3.0 Recusou-se a construL· um enroc~mento 
su:t rai1'o <le ser não sü lil insufficiencfa dosa- de pedra ú1·uUlada o qual foi executado por sua 
lario muito 1·estringido pelos preços e;oc(l.ger:t- conta. Foi negad) provimento ao recurso que 
dos, porciuo o~ gonerOb sào adiantados nos ar- interpoz. . 
Jll(l.zens, COlllO pela fult~ àe oquicfa<lo çom que 4. 0 Recusou-se a fazer o serviço defast~o nos 
são gr(l.dur1dos os mesmos sah>rios om relação !l primeiros 20 kilometros porque prctiJndia rece
uo.turez:i. e condi~'*' do ti·ab:>l ho. bei· po~· lel·ra vermelha o que o cont;·ato matl· 

« Taes factos n:\o são por cert'J prop1·ios para da pa9m· pw aroa ou casc:al/10. 
ostimular os operilrios e p:i~a (l.ttrahit- os wais NJo recorr.;11 em tempo. Em seu memorial 
h~beis eº' mais :?.Qtivos. » de 5 de Setembro recbmou contr.\ a decisão do 
Le~se :i.inda no reconte rcl:i.torio :\pl'escnt:i.do engônheiro chefe. que _eha~ou coi:carren-

l'clo cu<>enheiro : tes para esse sern<;o. N"ao fo1 attend1do pelo 
, " . • governo. 

« E.w·mla. de Caruar«. - ;1 constr~1~çao 5.º Recusou·se a construir os a nd,iimes para 
desta ~~i·ro-m\ co;neçou s~l, mau~ n:usp1c1os. a armaç,lo da ponte de Una, sob 0 pretc:i;to !fe 
~ serviço Lem.ci:nun~ado com mtut<\ uregula- qu:e a obt·a llw custaria mais c.aro d& que o 
r1d~dc. e froux1d1~0, na~ obgtante se achar o em- pi·.?ço do contt'ato e :>llezando que nesse tra
\lre1te1ro ha minto :t\'1s~fo p:<rn- eroprob~nder lia.lho cmpr·egaria m;tior quantidade de mo.dei
os ~ trab:lho$, por officro d~ i_O de Mm> de raedo que e1u uma -ponte p:•ovisoria con~truida 
:18~1. "~11m de que os ti:atalhos t1.vesscm odes- .10 fado e clcstin:ul(l. a p:-.ssageni de t~ens, pare
em·.ol'.imento necessarwmarquei pr&zo no em- cendo ignor:i.r: i", que os.andaimes t·•rfam d~ 
11rette1ro p_:wa _::.ugment:ir o numero elos tr:\bn- support~r maior carg:i (como é 0 peso dn su
lhadores na? su no monrnento do terras, C?mo iierstructura de ferro trabalha.dores. forjas o 
~la~ oh~[l.;. d ~rt~,, trabalhos, ([M todos pod1am ruais apparelhos) 2o~ (/tie a ponte tem a largur:t 
._e1 con-1de1:wo. em abandono, conforme ll de {m,!J e os anda.imes ne·essit:wam ter o ele 
cb11sub 3i~ do con~mto. " 4'ª·º· 
• Devo dccbrar ã CD.Ulll.t'n (JUC, continu:mdo na V. For:i.m-llrn relir.tdos além daque11es tra~ 
e:qlosição minuciosa. dos factos, animo-me C• ba.lhos mais 21 kilometros de linl1" om quo o 
repetir tmb esperar de s. Ex. o Sr. mi- s'r.-iço de prepa.raç:1o do leiL,J csta\·a abando
nistro d'1. agricultura, que hn merecido atê aqui, nado, alem <los primoiros 20 kilometros do as
em relação a esta ramo do sarriça publico, os sent:i.mcnta ele trilhos e de mais 20 kilometros 
mais jn~tos elogios. da. linha telegr.ipbica. » 

E' assilll lJU~ ainda h:i. pouco alln<li,com muito 
pi·::.zet. :\s di•ersas providencias e medicl:i.s to
mad;ts po~ S. E:c. em rela.~ão :i estrada de for.·o 
de Pcdl'O 11. determinando muito s~nsh·<!l di!fü
reuç.t\ nos prc~os de transporte dci ce~to~ gc
ncros, promovendo um movimento, l[lH~ natu
ralmenle sei·:i. de c:i:cellcntes 1·cisulL'"ldos no fu
turo, si as dcm:l.is os~i·udas reconhecerem a 
co11venie11ci.:i. de se~ lambem redazi1las suas 
t::.rifas. 

Si o nobre ruiuist1·0 u.ltender 1ls minhas de
dnc\.ões, b:iseadas em documentas officia. ~s, será 
coher~ntc em sua norma de proceder-. 

RG~ta-m.c (l,indaacrc~c ~ut:i.r ú. essa 1•elnçito.fo~
nccida pGlo engenheiro-chefo,niais 14 kilomc
t1·os qu 0 ,scgundo const:\ <lo officio de 22 cio Feve
reiro ultimo. for:im l'etil'tidos do empreiteiro n;i. 
Gstr!\<h do Cnrnurü. 

A;;siln, Sr. presidente, o~tà plenamenlc, dn
n1onstr:1do ~m n~ JH'oprie.s inforrnu.çifo~ do en
genheiro chefe quG o cont!"..Ltalltc lem-ac mos· 
trado desidinso e relapso, por aSl!im diz •r, em 
tudo o que diz rospcito :i.o cumprimento do 
contr:i.to. praticando constantes tropa1ias o pro
cur;llldo embaçar e difficultar as erdcns da ad
minislmçã:o fi1cal. Dos officios que aqui • stio 
(mostnmdo),consta. até a desobediencia patente 
ás determinações do engonheirn fiscal, raspon
dendo o contriltantG ·com subterfngios as or
den' mais ~éria.s, e, o que é :i.inda par.à not:i.r, 
co1u officios que são -deyoh·idos por esta~em 
enuncfo.dos = linguagem incon\·eniente. 

Nos diversos trabalhos das du!l.S vias-f:rreas 
de Pernambi:-co o plano do contratante. cstâ 
p:i.tente. Muitas obras lhe tem sido r.etiradas 
por ter sido impossir~l eneaminba.r su·a ex2 
ecui;ãc no• termos da contrato. Vou dar conhe
cimento . à camara. ?os serviços <li nrsos q ué o 
engenheiro tem retirado, mandando executo.l-os E" mi.iito caractei·i$tico o recim;o ao poder 
c~m terceiros pol' arrema~~-iio, ou por admi- judici;i.rio, empregado ·pelo contratante, se
n1stração, por s~ ha1·er ree~sado 0 empre iteiro. gundo já mencionei , quando em drtude de 
(lê); clausula positiva. do contra.to, em virtude mes-

. « Te;;i-$e i·cc~ado 0 empi·citeiro a executar mo da iegisb.ção que rege t:i.~s contra.tos, qml
<lwet'Sos traba.ihM quo por isso lb.e têm ·sido l\.~01" centratante, ~ eamsra comprehen?e .P!'r-
a rn.ncados. íe1tamonte, n~ póde procurar o poder Jud1cia-. . . ! rio pa~ decidir sobre questões admiuii;tn.tivas 

" 1'. 0 R:c11sou-se a a.Lr!gar o~ ~r1lhos a.pe~ar p9is cst.â ahi muito.·descriminada a competen~ 
de ha.1 et" 111do C!lta questii:o dec1cl1da por anso eia do poder adnuniatrath-o qua celebrou e 
do go1•erno. 1 regi.ilou og <:0'1tral.<>s. (Ha u~l ap~rie.) 
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0 juiz munfoipal reconsiderou o seu ac:to, tenham maior desen-.-olvimento, scientifica.ndo-o 
porque viu que tinha claudicado, tentando des- de que o material que nesse sei•viço fór inutili
tiachar om assumptos que não eram de sua zado seri por elle pago integr:tlmente.i> 
competencin.. Semelh.o.nte concessão é absoluta.mente alten-

_). importa.ncia dessas estra1fa.5 de ferro, quer tatoria lia respectivo contrato com aquelle ce
da do prolong.1mento de S. Francisco,.quer da lebrada. · 
de Car1rnr1i, eu nlio precizo ancarecnr, sobre- O contrato é muito claro, pt·chib9 expl'essa
tudo osto. ultim', que ~ende a lig:i.r c~m a, menta. 11ue. se ~mpres!e. ~ matcrlli.l da estrada. 
capital-a importante, rica e populoza cidade Assim, diz muito r>0s1t1nmentc o contrato n::i. 
da. Victoria, e o vasto municipio de Canur:i. clausula 54 (lê): 
concorrer;Í muito vanta.josamonte para o rc:i.I « Além do uso ua Yia perm:montc, na parte 
desenvolvimento da provinda. em. que esta jã se o.che assento e :i.imh não 

O p1·0Jongamento, niio é ent retanto, estra- tiver sido recebida definitiva.mente. nenhu,1i 
dn. muito menos importante. Basta lembra!' O!i.ti·o m«teriai serd co;iced;do ao emp;·eiteiro 
que vai abrii· nG>YO~ horisontes, :i um~ zon~ re- a titttlo o-rntuito. 
'luis•ima, eoncorr~r p:i.ra o desen~·olvimento d:i. « O n-~verno, po1•êni, fot•necorâ ao mesmo 
já t~o prospera e importn11tc coloni:i, Isabel- ~mpreit~iro o materbl rodante que elle pedir 
estabelecimento de grande !utm·o, que luta para os rui->teres da cmprei~'lda, o qual ser
com difficuldades de con\municação, e final- lhe-a indemaisado do seu custo (illclusive 
men.le contribuir parn o progresso commorcW toda3 as de$pezas de tr,\nsporte, seguro e rnon
e agricob do import:tnte mu.nicipi~ de Guarv.- ta~ern) pelo empreiteiro no acto ~1n q1te ~ste o 
t\lrnns que pel;c amenidade do seR ~Hiná, e uber- i·c~eb!!r. 
t.adc de ~u:i.s terras, offerecc as melhores vanta- ,,_ O matei-ial rodaute pedido e pago polo em
gen', para o> ensaios <l.e C,)lonis:i.ção, c~eando-se preileii·o ficari pertencendo ao mesmo. que eu1 
:i.b.i nm nucleo de colonos europeus, que uma ve7. tempo algum poder:i eúg-ir 'llle o governo fl 
acclimados, poderão pre.>ta~ os melhüres ser- tome a comp~nr. 
Yiço.> :i ag-ricultm•:i. cm geral, concorren1lo « O empreiteiro fica responsa,·el pelo cslrág-o 
pa~a a eutrada de outros mu~tos, qn:indo h~- da viu permanente <j_uando della uso.r. » 
beis a _reco11hecer a e:.cellencrn daquelle eh- No emtanto, 0 governo imperial manda con-
ma e i:iqucz;i. _dos ter1•enos_. . ceder material ror modic::i aluguel, estabele-

. Ase1~1, pois, Sr. pre~1dc_nte, unportantes e cendo indemnisa~ão para o caso de ficar este 
ntaes rnteresses da pronncta de Perr~mbuco, inntilisitdo. 
estão empenhados na prompta conclusaodessas 
duas Yi:i.s fo1•1•eas, cujos l1•abalhos deYcm, scn-1 Eis ont~o facto não ;:i.nto illegal, porém 
c!u\·ida, merecer scrfo. attcnção do goremo im- 1 igualmente escandaloso (le) : 
perial, .;. quem cumpro expedir pro1npbs e No. Dia,.fo Offi.cial, está pu\Jlicado em desps.-
energ-lcas pro1·id-0nci:ls. cho de 1> de Maio lindo: 

A asscmblén provincial ele Pe1·n3mbuco M "- Eutpreiteii·o do pralong,~m~nto dn eslrad;i.-
nlJrir :i.s suns sessões no Ml'rente nnno, soli- de forro de Pei·n;i.mlm~o, recorrendo para o 
citnu rnformii.çõc~ n preairlonein p:i.rn o ftm de ministel'io da ag-ri~ulturll clu :i.cto. do engenl<ei
habilit:w-ao ti rocbmar no governo contra o ro chefo que retirou--lhe H k1lomet:os da 1• 
ostido dar1uelles tr:tlmlhcs. secção.- :\.ttondendo a que, por equtclade, se 

A camra. munidpal de Guur:thuns i·eprc- deyia conceder 1naior p:•azo, afim de pode_,. o 
sentou no mesmo sonticlo ao Sr. ministro ela emp:·eitoiro cumprir as ordcn_> -<lo o~gen~)etro 
ª"'rict1llm•n. e S. Ex. por n.viso do Hldo M!>.rço chefe, 0 ·~onsirlu::mdu ,1uo a msuftlc1~ncl:i de 
r~spo11cl8ll c111o{le:) •P1·ocum.1·ia f~:ci· aclivar pessoal nITo con3tltUe abandono do sernço, !l~S 
1ts obras do· p1·oloil!}aiilento, sat1s(a:endo os circumst:mcias em quo acho•t-se o emprci
p11trioticos desejos ria camm·a. e uma das ne teiro, dou provimoulo :.o recu~so, m:md:i.n~o 
clls$idadcs da 11·01>iitcia.:1>. que lhe sejam restituídos ~.J. k1lometroe ret1-

Entretanto, pe:mitta-rne Y. E:s:. que lhe rados por ordem do engenheiro. . 
diga, não sei como foi cum?rida tão solemnc o engenheiro, Sr. presidente, que _v1:G por 
pL'omessa. . assim dizer em contacto com o empre1t01ro. • • 

O empreiteiro do ~rolon?amenlo c~ntmua" 
0 

S!\. C.DIARGO : _o engenheiro esta aci-
receber do governo ostensil'as prons de pro- ma de qualquel' suspeít:i.. E' muito distincto. 
teeção, sendo attendido em umas pretenções e 
reclamações. O S!\. Hll:"°l\tQU:i: M.rn.Qui::s: - Faço justiça 

E' a~sim que no Di':rio Ojficial .th:e até oca- ao merito pessoal e capacidade profissional 
sião de ler um farnrfetto ao empNllerro, contra daquelle distincto engenheiro ... 
cl:.\sula e~pressa' do contrato. (L~:) « Ao cmgG- o SR.. CU!A.RGO: _ Estimo muito essa decla
nb.eiro em chefe do prolongamento da estrada raçiio de V. Ex. 
de fem) de Pern:.i.mbuco. autoriz:mdo-o a ceder 
:i.o empreiteiro desse prolongamenf.?, Francisco O Sn. H:r.:NRIQUE MARQUES : - • • • mas, com
Justiniano de Castro fui.bello, mediante o alu- \!atendo o procedimento do governo decls.ro que 
g11el annual de 5 º/o calculado sol:>re o res- o engenheiro que \·ive em -~ntacto com aquol
pectivo valor e despezas de t:ansporte,e desc~- le. conhece os meios des1diosos que elle 9a;>-
gas p:i.gas pelo E~tado, os trilhos e i;ecessor1os prega pa.ra illudir o contritto forçando a adm1-
que 0 mesmo precizar par.:i. .as rel!pectivas o~ras, nistraçãc fisc.al ao emprego de recursos extre
visto ser conyeaiento inx1hal-o qua.ntopossivel, mos para<> e;i;ecução das obl'll.ll, retardadas 9 

mesmo abandonadas sob o futil pl'atexto de n1o para que os trabalhos da construcç-::io a se tl citrgo 
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ser possivel au;i-mentar o pessoal, retira-lhe o 
sBrl'iço de i4 kilometro> de linha, e o f;Overno 
eiu gl"io de re~urso, reforma tiio justo. decisiío 
para attender ao empreiteiro. 

O SR. ALTES DE An-tUJD ( ~•Íitistro da agri
ciittura :- Lefa V. Ex. o al·ligo do contrato 
r1ue achar:í. a razão do avü;o. 

O Srt. HE~nrQUE MARQUES:- Eu disse ape· 
nl\S 1pe era. escandalosa :e concessiío. 
~ Sn. ALYE~ Dl': ARAUJO (•ni1iistto da agri

ct1~tu n1):- N:io apoiado. 
O SR. fü-:xB.IQUE .M.rn.QuEs:- A um con

tra\~nte reta.rdata.rio como est~, o governo não 
podia nem devia fazer outrv serviço. a não ser 
obrigai-o ao cumprimento dos seus deverl'ls, 
ou promover r. 1·eacisão do contr~1to. (Ha al
truns apartes./ 

O SR. AL\"ES DE A1uu10 .(ministro da a9;·i
cultunz}:- Esta deci~ao·refere-se :i. um trecho 
<le linha telegraphica. 

O SR. H11::;1uQUE :'ILuqvEs:- Nesse mesuio 
servip j:i foi anteriormente retirado ao emprei
teiro um t:·echo de 20 kilomet.l•os. 

Peço muito J'espaitos;).iuente a o.ttenção d~ 
V. Ex.. pai-.i c.,perar que ta.l estado de cou
>as ccss:i.!':i. O go•:ei-no com a fac ilidadc que 
tem ,]e i·eccber inforn1aç~cs attondo muitas ve-
1.~s a i·cclama~.iles que nao podiam ser satis
feitas. (A.pm·tes.) . 

O c011~rr.tanLe e mal!.ifostumentc desidioso, 
tanto quo j::i excedou o prazo P.Stipulo.do no 
~onlr::to. e a.inda n:1o t0rmio.ou se quer uma 
qu~rl:1 ii;i.t•te dos serviços ab.i comprehendidos e 
especificados. Portanto, não dcrn merecer favor 
algum do f;OVerno. 

Os p~.ga1nentos tem sido cntret:>nto feitos 
~empre c1n Jia, e ate adiantados. 

E' assi:11 que j:1 alludi a um do transporte 
de matm·ial, ser\'ii;o <1uc nii'.o foi oxocutado.Cor
ta-so largamente na compra de dormentes, fo.
~endo-se a :1cquisiçiio em. yalor apro:Üm:\tivo 
de quinhentos contos ri:i.r;i. um3 cslrada que 
:dnh u1fo te:n nem meio kilo1nott•o abe1•to ao 
trafogo publico: E que Yantagem h:i. na com
pr(\ desto3 dormente~ em valor tito elevado 
pa.ra fhirem ~:o.postos às intemperies e re
damarciu depois a 11rgente construcção de abi·i
gos, q~e por insaffi.ci ntes não os preservam 
convonienteme11te durante longo espaço dr: 
tempo, tr:i.tando-se de unita e$tr~da que não 
se póde fazer de chôfro ~ Não seria melhor 
comprar o~ do1•ment0s i proporção que fos~em 
sendo precisos 1 

A commissã:o exa.minadom não querendo re
conhecer exage t•ado o fornecimento de dor
ment~~ (lêl : " pensa que poder-se-ia. ter 
adquirido_ sómente o~ que fossem. precisos para 
a i ª secçao, senda 1iecessariameiite i·ecebidos 
os necessarios para as out1•as secções. ;. 

Não comprehenio, Sr. presidente,. corno me
llior possa 1!~t tratado o me.is íelu empreiteiro 
de ~bra. publica, quando ató creditas e;,;traordi
nar1os supplcmentarea têm sido aberlo!< para " 
prompt.a. realiza~ dos pagamentos. E.' assim 
qne á 'l1 de Abrü de i880 o ministro da :i.gri
cultw-a declarl\va a.o parlamento (lé): "' tcl" o 

considcra.vel daficit resultado de hMCi' siclo 
neccssatio actfoa1· as obras do p1·olonoa.mc1ito 
pa;·a. alwet>iai· o pra~o, em. qlle pode;· sei· en
tre911e ao ti·af~go o trecho construído, a que 
fltltaram [JOttcas o/iras d'ai·ta, actiuando-se 
deste modo a ai·rccad.açao da rnnda tfo 1i oca 
seoç<Zo.,; 

Ora são decorridos dou~ longos annos apôs 
tal decl;1ração, e nom u11 kilometro de estrada, 
quanto m::iis i·~nda de •tova '1ccção. 

Faço um ser:o ap1)ello em nome do~ inte
resses da minha província ao nobre ministro da 
agricultur:\., o contrato é o mais positivo que é 
rossi vel, e offere ce solidas gar<J.nfüts ao cum ~ 
priroento d~ suas estipulações. 

E' assim _qne na clAusula O• (ZJ): «lixando o 
prazo de cinco a.nnos para a concl usi'o das 
obras estabelece inultas de iO:OOO:), por c;•da 
mez de ex~esso; e, sobre todas, as clausub.a 
28, 2\l, 31 e 32 fornecem os meios d~ actfra1· 
as obras, ou encamin.har a re~cisão. 

Considera S. Ex. nii:o haYer um trecho de 
linha concluida e abert.11. ao trafes-o, qur.ndo o 
ea~ndo te;u desp,mdido com o prolougamen\Q 
5,S41:972$189. 

Não sed pela, insufficiencia de fiscalisação, 
porque só com o pessoal technico, auxiliar, ope
rarias e servontes, se tem g-:isto 1.119:589$729. 
A este ;·esp~ito aind..,, um::i. observa<(ão cttriosa. 

A commiss,lo re~onheceu que o pes3oal era 
suporabunda.nte, declarando qmi certos empre
gados do pe so:i.l auxili,u· pcd.iam s •r dispensa
dos. 

Pois bem, o nob1·~ ministro da agricultura 
expedindo um regulamento para. a estrafa mos
trou-se convencido do que t,'1 pessoa.! não era 
ext:essiYo, mas que ao contmrlo convinha o1e· 
vai-o (!E): 

O p esso:ll. technico o a u xili:1r-segundo as 
iu fo1·1m1çí:íes p rest:.idas pelo cngcnhe ito e he r e 
const:wa de 60 empreg:i.dos. O decreto n. 8453, 
do 1t do :\l:trço- :i.pproyou o Rcgulm;ieiito, 
rara o se~viço dB consti-ucçfüi o trafego das 
duas provincias; ele\•:mdo a 77 aq1tell!1 numero, 
nilo cont:indo-se :ihi os agentos de estação, 
fies. telag-rarhist:i.s, condudrJres de l1·e11s, etc, 
otc. 

Nilo era isso baslante. O governo ainda 
admittiu um:i. cl~se de empregados exlram.F 
me~o..-ios (lÍJ'j: 

« (jõ,ei'l)açúo 2~ do re9ulamcnto-Os empre
gados extranumerarios, que forem o.dmíttidos 
p~bs urgenci~s do serviço, perceacrão os na· 
cimentos e ma1s v;intagens correspondentes aos 
cargos que forem occupar. » 

Ora, será possivel que o prolongamento e a 
estrada de Caruarti. tenham sido contra.lados 
apenas para tornar mais floresceu te as finanças 
de um empreiteiro (ap@iados e apartes) e dar 
agasalho e protecção a. consideravel numero de 
afilhados, tudo ã custa dos cofres do Estado ! 
(Apoiados e apartes.) 

Eu nãe insistiria tanto si não visse m~stes 
fo.ctos a ~us& principal da demora. e consi
deravel a.tr!lzo de todos os serviços, aconse
lhando a determinando a perpetuidade dos 
ti-nbalhos das duas forro-vi.a.a, eom nob.vel 
prejuizo dos roa.às interess•~s da província., 
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e.tróz e tão escandalosawea le postergados. 
(Apartes.) 

sêrius, energic:l$ e promptas providenciai.: ou 
i:mpõr as mult:is e encaminhar a rescisão deste. 

Si o governo já tivesse applicado ao contra
tante as multas ero. que noo termos da clausula 
9 h:t incorrido, sa.fro prorogação no praz.o 
fatal, que não me consta haja obtido, elle jà 
teria procurado rescindir o contrato, 011 ao me
nos executal-o com mais actividade; inas o go
verno não o multa, porque o prOtMe, como ja 
doro.on&trei. 

O Sn. S.ERAP1uco d,\ nrn :i.parte. 
O Sn. HE~IQUE MAR.QOES :- No contnllo se 

encontram garantias bastsn tes para fazer exe
cutar todas as ob•as ; ns clausulas 20 e 31 são 
muito positivas, dão ao engenheiro-fiscal forç:i 
para poder arcar c ·mo contratr.nte. 

Perwitto.-se-me agora uma ligeira refo•encia. 
a dous nontos discntidos no relatorio di\ corn
missão 'exarui n~dora, a que me tenho j:i refe 
rido . Aluclindo :lO material adquirido pelo Es
t."tdo, ded::.r.:i. esta (ZG}: 

"'Os \vagons co11slruidos ele differea.tcs für:füts, 
segunda os fins destinados, s:ío cm ger.11 mui 
f•an=in os e não pa recem offerece1· g:iranti:i. de 
91·mtde du;-açcio p:il'l\ um serviço pesado e con· 
st:\nto ncsto clima, etc. etc." 

Como e:s:plica1•:i. o go'l'et·no t:1o g 1·:we <1.ifoito 
om mater ial m llito liom pago e constmido por 
impo1·t1<nte fabrica fr:mcern ~ 

Tr:tt~ndo d:l pontl) definitiYa sobre o 1•io Un~, 
<liz o citado rdatorio (lc) ; 

"'Péns:i a ·~ommis~ih q11c osl:t ponto, :i mais 
imp;,1·t11ulc ele todas uúl'ol'i " sor prcforich :t qual· 
<1u (•r uutra, d·mmdo l.;r sicl<l prnjoçl::ll:L o ou
co:nmc-tHbda do modo a ficar conclui,l:i. ao 
mcsmn Lompn •1 t1c :is 1niL1· i s. Dosbt sm'b) 11oclc1·
so-i:t po11p1v as d~~pc:as e os inconvenientes 
elo unn po1~tc pt'llYisor i;1.~ 

As~itu tn1nos " ']Ui. a i mpr eviden(' ia, <1un <li!C'l• 
sionou \111\'.l <ln.~1)(1z'.1 co11H:der:ivel - quo c(o\· ia 
st>r 1witMb, o alli o matnri:Ll :1d<juiridu par<l o 
~(ll'Y iço da irnm ostrad:. do fo1·ru agricob ou
c01umond:itlo cum puuc11 cuidado o SC'lln " lll(lllOI" 
nlten~.iín ~ c•m dições do ser riço a que ora dos
tinnclo. o ao cliui:t dn p:ti?.. o pofa fornecido na 
E uror "- 1>m concliçõos dot1icicnl~s ! 

O S11. S:m.~1·mco d:L u11\ :1;:>:trto. 
O S1\. Hv.:-;o.tQt:ES ~far,Quzs :-0 contr:i.to foi 

foito m;iis ou menos"" mesmo tempo quo o d :l 

D.ihi;1 e as b:1ses são Gi\t:tsi que as wcsruas ; o 
mal o~teve dp1·incijiio no pouco rigor dtL adrui
nistraç~1o fiscal e postsáormente na protecção 
dispensada p~lo governo ao e ontr:i:ta1! te; . 

Si·. p'l"~sidente, eu nao quero rns_ist~r mn1~ 
neste 1i~suropto, confio muito no patriotismo ~o 
nobre ministro ela ag:·icultura; e quero con
vencet·-me de que S. E:i.:. tão solicito sempre 
que se trala de serviços relativos ti viação fer
rca, nifo recusara. aos trabalhos a que ·me tenho 
referido, sua :i.ttenção. 

A conclus:'to de tse~ trab&lhos importl'. muito 
aos in tercsses materi:!.es e r eal progNaso de 
Pernn1ubuco; as sommas enormes que se tom 
gasto tornam in.iusti.fic.wel e escandaloso o es
tado em qiie permanecem nqnelles.Ao governo 
cumpre fazer effectivo o contrato, tom1\ndo 

Trat.'l-s ~ di! um con tr.1to altamentlloneroso p:ira 
o thesouro, o q uo não h,. produzido o m;.iis leve 
beneficio para a provin.cia, difficult.:i.ndo antes 
o. conc lusão de vias ferreas, q_ue por o:.itros 
meios j:i teriam, com certcz~, sido abertas ao 
t1·aíego publico . E' pois cm nome doa inte1·osses 
dtt minha provinci" e <lo Estado que fallo; e 
es~ero que S. Ex. o Sr. ministro da agl'icul
h1r11 praccder<Í. com rigorosa justiça. 

Em-io .iJ. mes:1 uni_ requ;)rimento, q_ue caato, 
merecer>< approVà\.ao. 

Vem à mes:i., é Edo, apoiado e adiado por 
bav9r pedi<lo ;1 J?:llavra o Sr. ministro ela a;-ri
cul tura, o segurnte 

Rcr-~crimctito 

'!. Rer1ueiro sejam wlicitadas do governo :i.~ 
seguintes informaç-O-Os : 

« 1." Si o engenheiro chefe das obl'a~ do 
prolo11~arncnto da via-f·rre:i. de S. Franc isco, 
em Petnambuco, fo1·nocou ao respecti vo eu1p~ei
toiro os trftbnlhos ;;1-aphicos, indicados na clau· 
suln. 14~ do contrato, dentro ão prazo ahl 
estipulado. 

« 2.ª Si o all.udido empreiteiro hn. oht ido do 
governo qu:l!cpicr prorr;gação de prazo fixado 
na cbusub 9~ pam a conclusão dns obras, e 
no cnso ncg-,,tivo si lha tem s:do impostas 
;is rnultM estipulad:l.s no final da cit:i.d:i. cl<Lu
sulo. . 

" :i_a Qmi.1 o result11do nos inq11el'itos 111•oce~ 
<lidos em rohtç,10 :10 incendio dos dorroentos j:í 
recebidos pelo governo. 

"' P:i.ço <l a c::unnr,~ . 10 de Junho de iSS2. 
H~iwique ;1[a;·gucs. " 

O Sr- .. \.nto1l.io Pinto: -Sr. pre
siclontu, \'Cnho â tr ibun:i. cheio de apprchenaõcs 
e receios. porc1ue vo1t tratar de um nogocio do, 
samma imporl.\nci:i. para mi:a , 1·isto qne tra
l:t.-se ele altos int,)rcsoos do minha prol"inci:i.. 

Qunsi loJos os jorn:ics dest.'\ C<irte, Sr . pre
sidente. p•1blicar:1111, ha dous dia.>, diversos LC· 
le~r~·.mmns. transmilli1los po7 pessoi<s qu!\lifi
c:l7la~ d" Ce:irá, denunciando :i imprt>ns-. e ao 
piz qu o o go'\"erDt>, sem motivo justificsclo e 
precip i t:1.d:i.me.nt~, mandar;i, por. seu. delegado 
naquell:i. pr_o1•mcrn, t'.l.m:i.r pr~vid~nc1l\9 cner
gicas. foto e. op~ressiv:1s e nolent~s contra a 
s .. ,cied:tdc Eri::i.nc1padorn Cearense. 

o Su. R.lT!$Bax.1. :-N:i'.o apoiado, nãÔ são cx
ac tos esses telegrammas. 

O Sn. A~"'!OXIO Prxw :-Estim11rei muito 
que não sejam exactoa, mn.s o que õ certo, e 
affirmam pessoas fidedignas do ~ear~, é que o 
~overno mandára ta.es ordens nao so contra a 
~ociedade libertadora. como, especialmente, 
contra todos os empregados publicos, que fazem 
parte e.aquella. nobre e generosa soc1edade, O'i 
quaea ompregi,dos, segundo consta, :i. cham~ee 
sob:\ presSiO do terror, =ea.çados do demUt
llÕes. e &USpenvõos. 

O Sa. R.\TISBOx.\ :-Não é verdade; affirmo· á 
V. E:s:. 
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O Sn. ~\:>ro::oo Pr::no:-Eis, Sr. pre~idonte, 
o que dizem o~ s~guintês telegramma.s quo me 
foram tt:u1sm1tt1dos : 

., Fortaleza, 8 de Junho :-0 governo impe
rial ordenou ao presidente da provincia, que 
ºJ.lPL·imí~se ~ aso>oci;i.ç~o libe:ta.dora por t~r o 
rhrector do Cearense commun1cado p:i.l'a.a corte 
([UC hon~u le\·a.utamanto de escr:wos, fllºOlllol'i
do peht líoet·tadora. Const:i. que ha demissões e 
suspensões de ernp.-egados publicas, memlil'OS 
dnqnlllh as,;ocia,ão. » 

ULltt·o: -<.'. p.·01-incia cst(L ame;i.<;a<h pelo dis
••otismo es ,~rn,-~Q'ista; temos fé no roprcsen
t:rntc do po1·0. cl;ã,.t"mos por elle ; intcrpcl
ladío uro-e1ite. 11 

i·: ~<lmo e;,Les. senhores, s:<o todos os <lem:1is 
tclc;n·am 'l1:ts 1ni1Jli0:ad0s nos dfrer,os jornaes 
,]eslu c.Jrte. (A.p«;·ic~.) 

S:·. p:·esi•!Olll(), tanto rn~is à p:n·a ''c1·edit:ll'-se 
11uc tod:1:; csto.s coannuuica1;ücs sej:un sci·i:is e 
\'O:·•b<lcir,1s, r1u:11lt1l s:1.> ellas firmadas por Jif
fot..:-ntc~::; pcsel)a~, ;~ ftn~1i to coincidoru, coino j\i 
~abe csLa .n.tLgust~i. c.a1n:u·a,~ coü1 o fi:1cto 1ln. 
:we::e dos i.ypog.·o.phos cl::t. eapital Jc minh<t 
p1·ovi:icia. (.-1.poiados.) 

lambem com o q ito diz uw outro telegr::imnu 
publicado hoje mi Ga;eta de .Yoti~ias. Eis o 
que diz este telegr:umnn (ló) : 

" Fortaleza, 8. O bach3rel Paula Pessoa Fi
lho é a unic.i Ct\U$n da !,;L'O\'C cios typographos. 
Tom calum.nb.do <l ;t~SOciíl.\fü1 li\Je1·tadora pe
rante o governo. Provin:i :~ opinião public:\ 
~011trn. este~ erulrnstes. » 

Os SRs. RoDIUG\!ES ,Jr;~101t 1: R,\1'ISKOXA dão 
ªP*t·tcs. 

O SI\. A:>Toxrn Pr:m.i :-YV. Exs. não pódem 
e nem d :vem tomai· cm desp~Gso o ass,1mpto 
de que s~ ~r.tt:t. !\ cottsa mui~o seria , que se 
prende ;i dignidade <lc nossa pro·1incia, 3. qual 
merece, !»or certo, uuis :tttençõcs e cfosvello• 
de seus filh~s e maximc ele ;;aos rcprcs~nt:rntes. 
Não so 1·edicubrísam as cuu~as sant:is e p:i.t1•io
ticas. 

O Sa. RoDnI<ilJEs JL'x!mt : - Y. E:1:. c;tâ 
.'l.rg11:nent~udo com l'~csttmpçõcs. 

O Sl\. AxTox10 P1:n0:-Sim, 11tn.s prcsum
pç<ies que c~chrcc~:o a odc1n Jogic:t dos factos, 
e !i.:[llC o honr:ido clcpu\'\tlo certo de q11e me 
o.lcgrarei profoud:inicntc si o go\·crno declarar 
que Mdos cs~Gs tGlcgr:111rn1as sKo falsos e men
tü·osos, conlqu:1nto esteja. cn coni·cncida ,la YCr
dadc dell ·,,, pois nfüi eunsidcro os m cus p:üri
cios m~ntiro8os e c~lumni:i.ilorcs, :to cont·:i.rio, 
co11fio e juro 1u nnbreza do seu caracter. 
(A.poiados). 
. Sr. prcsid~ntc, s 1nclh:1tlt.o procedimento do 
30Y<lrno, pro·,u:·anuo :1b:1L\r pcl::t. ,·iolenti~ o 
moYimunlo :.bolici•rnisla. 0111 minha i.'rovinci;i.. 
ó por domais injuslo ~ 1·cv111Lantc. 

01·a_ sC!1horcs. pc:•g·unto cu, púl' que motivo 
e co~11 ·1nc rr.zão esses 11obl·es :"WÜ$l'.\S p1~occ
dcr,1111 p·Jr scmelh:i.nte u1odo? por ciuc se CGll
grcga;'::t111, s~ uni:·am etn u.n só pGHS~\n1en~o. 
c111 uin:i. ~ó id!a, não <['J.erendo compõ1• os cs
criptos e ~rligus do Cç.ucnsc, orgão c;fficinl, 
c.rntrn :i socico.bdc libcrtudo1·'1 e CO!ltra os 
:lliolicic.nisbs? rp1~l :l. intbencb verchd()il'a. 
que ;h·t,.wu no :rni:110 independente e lí ".TO 
desses 1,riosos e ii1·:~ns.,-.-cis oper~rios 1 (..\pa,.· 
tes.) 

O Ceo.râ niio é aliolkí•mistri de hojo. vem d~ 
O f::n. Romui:;i;:i:s .Ti:x1or.:- Xfio bouYC canso. longo o S8U gcn(lroso pro11unci:i.1uento cm pró! 

· lg.ann. da. r~dcmpção doseapLivo~. é, por assim dizer, 
O Sn. A:no:>10 P1xrn : - Xlio tem rnfio o uin i11stincto t!o [W'' " ciJ:1rcnsc, e que augmenta 

no1Jt•e cloput:"lo, sompre houw; algmua coas:.. de dia rnl'a d ia, e s•.·111,1,·c ciinl waio1· intcn~í
A propagand:.1. cscra''"gisl,1, •Llte mo imprnden- dnde e cnthusin~mo, 
tcr11C~Lc qlliz lcrnut:;r o Cc<m;,,_.~, Jornal de Dos<le iS52 ,1ue 0 Cc;td tomo11 :i gloriosa ini
propned•de de. S. l'-x., e fJ'.rn po:· isso ousa ciatirn d:i grande e sulJlit110 itlóa dn aholiçã-0. 
coutcstar de ino~o pe;ocmpt~1·w :\ Y€tl!ade elos Nes•e tempo o seu illust~.; rcprcsent:rnte ne;;t:t. 
telegramrnas,. foi, se1n duvida , o mot1~·0 pro- · camara, Pecha l'oreii·a d!I. Silra Gnirn:wães,·dc 
,·ay~l do c.onlliçto e da ~ro:-c <los typng:·aphos. \saudosa rnomori''· :1p1·0 3c11Lo11 e f11nd:imentou 
D,\lJl or1gina:·a1u-8e os tnstcs :i.c~ntcc1mcntos u111 proj<Jcto de lei, !ilicrtan<lo o ,·enLre da mãi 
-:!e que no.> nce1,pamos, e ;cs or,1ens Yi?le~k\s escmn1, a por isso foi co110i1lci·;l.clo co1no louco 
do governo ri.o sca delegado para l'Círn1mr e 1 e tomcrario. 
castignr a briosa socicd:idc libcrt[dor.;.. fulmi-
nanda.sa sem pie.l:iclo :'IOS emprcg:idos publicoo, Corr.er~m o~ tctnpos,, <JU.~n<lo em 1868 a. as-
11ue têm .ª lotiv:i.vel cor:i.gem de fozor porte 1 ~embica pronnci.al do ?º•irn .ma:~ºU,. um;i. quot'.l. 
des; :> .>ocrndacle. (Cnea;;i-sc militas apartes.) no •et1 ür<>:i.me.nto p:>.r.t n hhort.i<;.to tl e certo 

_ · . . • n11rne•o de criança.s esct;i.,.as, e esla quota 
O Sn. BAll.\ü oi;: C.1xr:>Dk:: - "~poraao. era todos os a.nnos subdirídida pel:i.s comn.rcas 
O Sn. R.\Tlsno:<.\ : - Ni1o apoiado. da provincia. produsindo um cffeito surprcn-

0 S l ' p (V. lt d dente e abr..t~ado po~ to:los os ce•trenses. 1 . "~TO:<:l o 1xTo: - o an o-se pa.·a o · 
Sr. Ratisbona.) O que adintro ci que ou s:.Jien- 1 Esse .rno,·im~n:~ sy~patliico foi se desell
do tanto gomo o nolm:i deputado a este respoito. 1 volvendo na opin1ao ate º. p~csente estado em 
S. Ex. esteja, t)da.Yia., mais adiantll.do. Teia que o conts·npb.inos; hOJ<l o Cc:i!·:i orcupa ~ 
V. Ex_ a\gutn outro telcgramma. explicando a vanguarda das p:ovincias <lo iinpcrio- UH mlo" 
caus:i. ou ;i. origem dos acontecimentos y Tem rrui.is edificante exemplo de seu ;i.u10~ a liher
alguma outra pro\"a a oppor ás minhas oala- dade. Os meus colloli<1B tu~ clesmintnrn, si ó 
vn.s ~ • possivel. Quem não ó ::i.lnlicionis~ no Ceará.~ 

?í6s só podemos argumentar no caso po~ 11re- O SR. RooRIGT.TES Jt;;.ror, :-Ningnmn. 
surup~ue~. e os!ns, senhores, são t,.'\nto mais O Sn.. R.1.n.~ao:u :- Como e que\'. Ex. cu-
aceitavcis e vc:hc:mentos quanto coincidem tende ser al.>olicionista 1 
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O Sn. A:srn:>w P1:;rn :- Corno se clOYC on
tcndc1•; :1 p:i.lan·a não tem d1rns signific:~ções. 

O Sa. L't.>T1s11u:-<.\ :-E· atacando a prnprie
chcle ?-

~ Sr.. Ax-r?:;rn Pr:>TO :- V. Ex. c.i injusto, 
pots.s:tbo muito bom quo cm noss~ p1·ovinci<t o 
"hohcionista não ataca a p1·opricd:1üc <lo nin
guer;1, 11ão viol:i o dirc~to constituirlo, e a::enas 
c~p1·~g:~ COD)O :11~?l~L ele 11rop:Jgaud:t !t rc.siston
c1:.1 p;1s.~1va e lcg.~1. 

O Sn. RaDIUGUJcS Jt:xron: - ?{o Co:u•:i não 
e~istcm cscrav:i.gif<La5. 

O Sr .. A:>To:-:10 P1:sTn :- Si assim é, :1orc1uc 
o n·;br,1 dcput:1<ln rne ~nntesLa, e porque está a 
c:i.p1Lal ele nos$:t pro,·in(•ia º't1·omcce11do polo 
medo e p~bs •tm~:1·;11s do !;•>YOl'llo ? 

O Sr •. Ronr..1•fül·:~ .Jr;:ornm : - Isto '~ fan
tasia. 

o Srr. /<XTOX!IJ DE S!•Wl':ll'..\ : - o~ t<!lcgram
mns não a.rtic·ufarn um s6 facto. 

O SR. Pn.AD'J l'!~n::-: 1E1. :-Tod:. a deput:\ÇilC\ 
do CearJ. contesta ri V. Ex. 

O SR. A:;·roxio P1:-<TO: - E tod:t gento do 
Cearã contesta a esses deputados. (Riso.) 

O qt1e eu admiro, Sr. presidente, e que repre
sentantes do Coar:\, que de1•eri:i.rn est,\r identi
ficados com os seu.~ interesses e aspirações, 
. procurelll por r1ual11ucr motivo falsea.r apre
sente questão, a não compartilhem commigo o 
met·ocido respeiLo aos sentirnentoa da pro
víncia. 

O Sn. R.\Trsnox.\ : - No Cc:wti não b(l. moela 
das alr11:1S do outro mundo. 

O Sr... A:;To:;ro P1:-."To :-0 "parte do nobl·e 
deputado não merece resposta; acr~dito mesmo 
que V. Ex.. não e mais C0'1l'CDSe, retirou-se da. 
provincia, ba. muitos annos, e hoje parece mais 
advogado do$ escr:wagistas do sul do que dos 
abolicfonistas do norto. E 11, porém, q ne sou 
cearen;;o, e que preso decoração os sentimentos 
e idé:i.s ele meus p:i.tric.ios, não posso ir de en
contro :is suas qnohas e reclamações. 

Sou conservador, e est;i. qualidade não 6 in
comp:ttivel com a ele aoolicioni~ta. O c.ons~l'
vador não é um osl;aformo, um marco d,; pe.:lra 
à rnargom da estrad11., e rcsistent~ ao pr-ogresso 
e :i. ci-;ilisação. (,ipoimlos.) 

sr_ presidente, muito descjnr . .'Í quo o.lguns 
dos nobres ministros presentes informem ã ca
mll.ra q u:i.cs as ordens que o ,governo tra.ns
iníUiu ao seu delegado do Cearâ, e si é -verdade 
que mo.ndou demittir e suspender ~mpregados 
pub li e os pelo novo e.rim~ de serem abolicio
nistas. 

O Sn. RATISoo:;A :-Asseguro ao nobre de
putado <pie não ha nada a respeito. 

O Sa. A:-<roxro P1:-<T:i :-V. Ex. não é gover
no, e portanto não pode dar informação al
guma.. 

O Sa. Anoxso P.E:;:-:A (m.iaistro da f!ttetra.): 
-O governo não e:i:p~diu ordom nlguma. 

·O Sn. A;o;mxIO P1xro :-Desejo ou,·ir esta 
rcspost:i. em termos, p:ira tranquilli&!>.r os meus 

v. r.-49 

patócios. Eu aqui eston cumprindo n1n <levei', 
do qual niío me elesviami uma só linlrn.. 

O Stt. lhuXo ni:; C.\:-<1:--ni:: :-Apoiaclo. 
A Sn. AxTox10 P(xTo :-Digo e repito, Sr. 

p<·csidente, o gwcrno do Sr. Martinho Campos 
ó 1rnquc11ino, frnco; é inpotentc mes1üo para 
suppbntar o moyimentoabolicionista n"'rninha 
proYincia, porq uc, senhores, !l(I. terra om q t1e 

o. polira c obscuro j:1ngad~iro p1·efot·c os pc-
1·1g-03 e ~empestadcs do o~eano, 0:1de v~o pro
c ur:tr o ~nstento pna seu~ filha:>, e n•jeita ns 
offertas do ?ice :w::i1·cnto, do cscravnt,~sta am
Licioso, e não emt.:i.~ca os seus csc1·avos ; n:t 
turra cm que a mão de familfa p:crar.i. com as 
pl'Op;·ius 11'1.ãos miuiosos presentes para os bQ
zarcs cb liberdade : na teL"ro. em IJ. llC a virgem 
é o anjo tutcbr e compas.>ÍYO dos iufolizes 
captirns; ua lOLTa em que artistas clc'l'alU o· 
seu ollicio â altura de um principio ; nesta 
terr:~, tlig-o, Sr. p1·esiJente, !(){lo governo e 
in1potentc p:i.ra es:nagar uwa idóa cristalisada 
n:, conscioncüi publica. (ilpoiculos . } 

O Sr.. R.n1s11ox.\ :-V. Ex. està falhndo hv-
pothetic11.monte. • 

O Sr-. ANTO:>!O P1xm :-EstotL dizendo o que 
sei e o que sinto. 

0 S!\. A;o;DR.\Dll FIGU.E!IU : - 0 rninisterio e 
tão pouco anti-abolicionista que até nomeou 
para inspector das te1•r11s o coloni7.>tçilo o Sr . 
llfarcolino Moura. 

O Sa. RATISD01'A :-.Jií. so vê que o miuistel'Ío 
ê tolerante. 

O Sn. A);TGXIe Pt:>TO: - O nobre presidente 
do conselho ó tão tolerante, que já cleclaru:1 
perante esta augusta camm·a, que o Norte, e 
especialmente o Coará, manifestr.ra-so aboli
ciouista depois q,ue tinha vendido todos os seus 
oscrayos. Nilo póde haver maior injustiça. O que 
S. Ex.devera snb~r,Ó quê O Ceai·à ainda tem:_infe
lizmento muitos escravos, os qunes são em nu
mero do 32,000, segundo o 1·ele.torio do Exm. 
Sr. Lel'ío Velloso: O r1ue S. Es;. devora saber, é 
que no Cearà, graças a Deus, não ha. as 
senzahs do Sul; l:i. não se conhece essa mon~
truosidacle social. (Grande susttr ro, protestos, 
a.patles, 1·e:fomaçüe~, applai1sos 1wo!ongados 
das oalerias. O Sr. pi·es idente pede ''epetidas 
·ve.;es a oi-dem , e i·esta/Jelecendo~sc o silencio 
manda ler os ai·!i!Jos do regimento que pi·o
hi.bem sigiiaes de appi-ovaçrlo e 1·e1Jrovaçuo das 
{Jalerias.) 

Os nobres deputados do Snl perdoem os ex
cessos do meu enthusir.sme; quando fa.llo de 
minha ptovincin., principalmente defendendo-a 
do injus\iças atrozes, fallo com o coração na 
rniios. ~ão soffro com paciencia os insultos 
"tirados u minha teL"L·a no. tal. 

O Sa. A:-;DRADE FrGT.;;i:IRA :-:\inguom insul
ton o Ceari, V. E:s:. neste ponto não tem 
razão. 

O Sr,. ANIOXIO Prxro :- Não me sorprendem, 
senheres, os protestos dos nobres deputados do 
Sul; só o que admit·o.é que p:u·tam elles tambem 
de alguns de meus companheiros da deputação 
cearense, que ae,·üi.m estar unidos commi go na 
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defesa da c:i.us.i. santa, pMriotica que J Cc:1.r:< 1 Arap~p.i.hy. infoliz1uente até _hoje :i.ind:1 niío 
iniciou e engrandeee. termulíl.da. . . 

~ . , . . Tod , ·s ·omo~ Todos os rebto1·1os <pie tratam deste nego~to, 
O t>n. ,1:-;1>run~ F !Gr;i;:r.~u .- º" 11'.J ~, são accordes cm diz~r r1ue est:. imposiç:Io ci de 

.:,r;1:1nc1piido~es, 0 que nao qu~remos e o:i:cesso 1 
1701, muitos annos dc1~ois de se ter proi0ctado, 

nest~ matena como em nenhum:i. outra· inns nãe tentado :i. obr:i, cuja idóa é de 1742. 
O Sn. Axrn:>IO Pr:no: -Si-: presidente, J:< A t:ua que pagava o algodão era cobrada na 

disse quanto basta para cmnpnr o riocu _dev~i; alfaude~ra, e recolhida a um cofre intitulado 
de ce:trense a de rep1·es~ntante da naçao; P do Furo. a cargo do ~enado da camara ; e crn 
,fü:se rp1anto br.sta i1ara _solicitai- do !l"0YCl'"llO virtude do carta régia de 27 de Junho de 1i02, 
explict<ções, que tr~-n·.imll!sem os an1m~~ _de toda a ~om1na :i.tci então arrecadada, :i.ssim 
meus patdcios, ameaçados de pc1·se.(l"mçao. como a quo se <trrecadon até 1.808, qtio.udo 
(A11oiCldos e não apoiados.) cessou a couro nça do imposto, foi recolhida ao 

Espe1·0, portanto, a. p~b,:ra do go,·erno, oraria; donde foita :• indepondeucia do J3r112il, 
ficando isto certo de qu!l . " 1111nha ·rn.7. ru\le o por ordem do goyerno imperial foi reco Ih.ido 
rua! pre[la~·ada (>1r"io apowdos) elõl:u"a sempre ao thesou;·o rn1cional. 
pl"Omp~' p:i.r:i. lav:int:t~-se .. 'l~ª°:do soffre1· a Não se sabe, porém, Sr. presidente. o aclo pelo 
mii:J.h:t tem• e a ca.us'1 abolic1on1$t:l <JU": elb. qual o Est:i.do se fez de positario desse clinhei;-o, 
defen1le com o mais lrnllo e lou1·avel hero1smo. nem. a quantia que fornc~cu 6. pro1·incia de.~lci 

Tenho concluido. (Jlii:to /;em ; 11wito be>ii. :!848, em.. que" obr~ foi p1·incipiada, ate 1858 
Q Oi"IJ.Clar J ('elfrítwlo 1101' 1<LliÍt1JS dos S,·s. de- em QUe foi SUSpensa. 
Jhitados.) Nê; tas condições, assistindo :i minha pro-

vinci:i. o dírciio de col>M\r essa divid~., sinão no o Sl.·· Roclolpll.o I>aut:.1-S (mi- al · d 
nist;-o do im,ieriJ) :-Devo inform:ir ao nobre ;0~~1l.q~~ .. r':d~ar~~vt:a~~~l~ E~:d~~dx~:,~nt: 
de[lutado e " º"m:w:i 11uc 0 goi•eruo nenhllm:i. o tempo que s!l trab:llhon n:i. obrn., 140 ou 
interl"'~nçãu directa ~u iHdirnct~,proximll. oure- 150:000$, e cabendo-me o devar, como repre
mot:t. teve nos fa ··tos a q,ue S. Ex. rofeM-sc; 
nenhum!! coinmunic:'l.Ção. ou ordem de qu:i.l'lue: sent:inte do !lfarauhão de promoycr cobrança 

dessii divida, ou recbmar tJ saldo restante 
especie, di~igíu o go,·eruo ao presidento <lo por occa.sião <le discutir-s) o orçamento do mi-
Cearà :1 este respeito. Apenas hon~om soube que nisterio da fazenda, preciso que 0 goYcrno in
o fac to a que o nobre deputado alludin, reduz-se forme 0 que constar :l esse respeito pai·a habi-
ao seguinte, que const:, do telegr·am rna que d 
0 digno presidente cl•L J>l'Oi·incia dirigiu ao litar-mê a tra.tar opportunamente o assumpto. 
nobre presidente do con>elho, no; segnintes O Sn. Z.rnA :-Qu<lr juros tn.mb!lm ~ 
termos (lé): O Sn. At:llE!D.\ OLIVEIRA :-Depoúlo n:io 

« Os \ypographos do Jornal o CNJ.1·ense fi- vence jm•os. Quero só que se liquide e p~gue 
zel'am pared~ não querendo imprimir uma cor- o '[UG f!h devido. · 
respondcnci;. sobre iiucstão de liberda.<le de es- o Sn.. ZAllA :-Pi·rca a esperança. 
craYos. Apresso-me a lev:lr isto :i.o conheci-
mento de V. Ex. sómont~ para prevenir qual- O SR- AU!ll!DA. ÜLlVE!nA:-Tenho tod:.< es-
quer noticia menos exacta fJUe ahi se pt!blique. perc.n~a, é questão de justiça. 
K:i.da. mais ha. Sancho de Ba1·1·os PimcHtcl. » 

O Sn. ADumn Ot.1\"Erl.U :-Peço a palavra. 

O Sn. Pnz~mE-.:TE : - .Ta estã esgolad:i a 
hora, Yai-se entrai· n;i. ordem do dia. 

O Sn. Ai,ilE!O.\ 01.1Y:ernA: - Pêçoa V. Ex. 
que consulte l\ camar.t si me concede urgencia 
por cinco minutos par:1 fünd:unen"ar um reque
r~meuto q,uc muito interessa a minha provin
Cl~. 

Consaltada a carnara. concedeu a urgeneia 
pedida. 

O Sr. A.hueida. Oliveira : -
Não :.bus:i.rei por muito tempo da pacieucia ela 
camara. 

_Lê-se no. i-elatario, com que o Sr" Cincina.to 
Pmto da S1ll·a, ex-president.e da provincia do 
1\far:mhão, abriu a as;en1bléa p1•ovincllil o anno 
passa.do, e consta. o mesmo de· outra$ rolatol'ios 
anteriores. que a minh:t província ci c redora ao 
Es.tado. por ti~ulo de deposito, da. qu11.nti:1.. de 

. se1scentos e vi~te ta~tos contos de réis, pro
dt1cto de uma irnpos1ção que os lavr<i.dor!!S da 
Ri beira de lta.picurli voluntariamente 1:1.nç.a
ram sobre o algodão. 'lll'' export:< vam, afim de 
ser :i.pplicada á utilis<ima oura <lo ca.nal do 

Vem ã mesa, ci lido. apoiado, posto em dis
c uss:io e adfado por pedir a palavra o Sr. lgna
cio "Martins, o seguinte 

Requerimento 

« Rec1ueiro se pCÇ:l. :i.o go\•erno que informe; 

« Qu:i.ndo foi recolhido ao thcsouro nacio:ial o 
produeto àa imposição, que os liwradorcs da 
ribeira do Itapecurci, na pro\•incia do :Maranhão, 
voluntariamente lançaram sobre o algodão, que 
exportaram desde i761 até i808, com destino i 
:i.bertura do canal do Ararapahy. conforme o 
re1'ltorio do ei:-presidente daquella pro\"incia 
ronselheiro Cincinnat-0 Pinto da Sih·a de i9 de 
Feve~ciro ele i881 ; 

« Quanto receueu o thesouro nacional proYe
niente dessa imposição, o qu;i.nto mandou dar 
ao governo da provincia durante o tempo qtie 
se trabalhou na referida abra. 

« Paço da. c..~mara dos Srs. <lepu.tados, 9 de 
Junho de 18~2.-Aliiteida Oliueira.. » · 

O SR. MARTIM Fn .u;crsco Frr;ao requer ur
gencia de 10 minutos para funda1n~ntãr um 
r.'.'qnorimento. -

E' eoncedida a urgencia. 
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~ Sr. ~:[u,~·tim. F.J.•ancisc<> \Barros sobre o transpo1·te de escra1·os de uma 
Filho!:- Sr. prc~1dcntc, Yenlio apre3entar para 011tra proYiucii1. 
ao -conhuc11:-en to da camD.l'<t um requerimento . _ , 
sobre _mat ·ri:: qu) me parece impottantiasima. O Su; ilL\R~llI FtL~~cii:co F1L110:_-Conto com 
Ref ,nr:<ne-et t•on>. toda. a calma. aoti.SeumJ>LO a bc!\ernlenc1~ .d~\. ~x., mas, si não fór_ at
para nao provocar discusst:ies apaixonadas como : tend_:do, rc1>etue1 d:a~1amm_1te o meu pedido. 
a .-1ue S<l acnbou de rfar, nas ,1,1aes 05 conten- 1 .~1.:--se que n. _d1~s1dcacm não rosume em 
dore:, s•ltl\ g1•1J.ncle Jh·eL·gencia de idéas, con- 1 P1ºJ' ctos as_ su_a~ 1d~:i.s; entret.,.nto, uem i>q_uel
t1·ud1zcm-se com azedume e odendem-sc mu- les que a. ~iss1dencia appl:tUd?, .em\Jora ap1·e-
tuainc11te. sent::.<los por memhros <la lna1orm. ou por de-

. . . putados eonser\":idores, sii:o dados pa~t\ a ordem 
O :"cque:1mento e o segmate. (U.) ~o dia. De q~c ~erv iria a aprPsent.--.çl\o de pro· 
Sabem v. Ex. e ;\ cau1,wa quo o tt'!l~""lrlo pelo Jectos quo ll <~O t_we;sem anda.:nsnto 'I 

~u.i.l _propugno foij:i ,,,defendido e adopt..'\Clo pelo Recor~are1 au1<~:i n V. Ex. q ue um dos ora
Sr. \ ~,;conde ~o H.w I>ranco; que este traçado é d~res mais nota1·e1s desta camara, o Sr. Prado 
o CetL1nnho mais rect~ pa:•a ascomm_=micaçile:> que P1m~1:_tel, :ip:•esent:iu t~<:l projecto l?edin<lo a 
deyem ser cstal-Jelec:das entre o htoral e ];foto aboliçao da g-o:irda nuc1ond. 
Grosso. . Si V. ~x_. Li ;cs5e a bondade de me dur qual-

Tcnho ma.IS um motivo p:l.l'a esrerar q\le 0 'luo;- no~w1a ace!'ca. deste projeclo, presta:·ia 
gon::rnc adop~o c3te traçado ; ó q ue elle,além de um ~en:-1ço ao p:\lz o ao go,·erno, ao governo, 
~rni:ec<Jr o dlstricto que represento, fovorece o pro~o~cio~:i~do-lhe mnis am"- occasião do con
di?t~•cto de '1uc. e digno represonl;inte o nobre tra1·1ar a:; ltlea~ do partido liber ;tl, ao pniz, por
llltntst1·0 da :1gr1cultLH':>. Duas plli>.vr:.s de S.P.x. que a re1.rnlsa exp:·ess..'\ aproximar ia a retiro.da 
sim ou :ião .. unm informação que S. Ex. dê é do ~emu gabi1:e~e. . 
u:m serl'l<}O 1m1~o~lcmte ptira o uorte da prnvin- S1 o S•·· m1rnsL1·0 da agr1c1J.ltura. désse :l. 
cm do nobre n11111stro e par:\ o sul d:i pl'Odncia c~sa o prazer de ~ccupa:· a su:i. pre~iosa atten
quc eu ro11rcsent-0. ~:to n cst~ respeito, alem do s ' r nç.o foito ao 
Apro1·cit~roc dos poucos minuws de ur- interesso publico, prestal'-me-ia u m ~ra.nde 

goneia que me foram concodidos para dirigir "° ol>sequio. V 

go\·~:·no um:i. pergunt" : ~nb9 V._!~>:. ~ue! pol' Vem ti mcs~, é lido, apoiado, posto e:u dis
accordu de an1bos _os_pa.•t~dos pohtleos, fo i no- cuss:1o e adio.do po~ ha.Ycr pedido a. palavr;i. 0 
meado. uma comrn1ss:io mn:t:>. pal'n ex:umnar e Sr. ministro da a"'ticultura o so<>uinte 
propor alguns retoques :i. u1tima reforma alei- · " ' " 
to~al. Reffl!e;·i men to 

Por ur.1:\ destas e1·oluções politicas de que 
dão exemplos os partidos em todos os paizes, 
es.."3 c.,m101ssiro mixta, eleita. por :i.mbas as par
cialidades politicas, acaba de ser estrondoso.
me~te (\errot~d~ no senado pelos seus proprios 
eleitores. A frente dos ycncedorcs cu leio o 
nome prestig;oso do Sr. conselhe iro Sarairn. 

Desejo saber sí a commissiio mix.\n aincl:l. 
vh·e, e, na hypothesc affinn:ttiva, si persiste 
na apresentação de reíorrn:i.s :l. rofol'ma., si mos
tra voc:1.çtio pronunci;i.à.--. p:i.ra ser d0r~o1..'l.dn. 
m«is nli;moas Yczes. 

Requeiro q_ue se pe~~'I. a o go:e;no infot·1nação 
sobre o seg-1.unte : Tem o m1mate~io d:t ª""ri
cul~ura estudos feitos relativi\mente ao Ln.}."do 
proJ e<:tad.o do B:\Cút.wo ao Salto G1·and" par:i. a 
continuação da cstrnd:1 de ferro Soi•ocabana e 
comi:iu~icaçi'io do 1i tt~r:ü do lmperio com ~ 
pro,·mc1a do Mato GNsso . .....,.S . R.-10 de Junho 
de iSS-2.-Jlartim. Fi·ancisco Filho. 

(Tro~a11i-s~ apartes cntn: os Srs. miaist;·o 
da ayricult1~;·a e I91u<cio Ma>'l i>t$ .) 

ORDEM DO DIA Em outro qualquer psiz cm que a opini ii:o 
J.lnhlicn. dcsso mi\ is importanci:t aos ::.contcci
meutos pohticos,jâ se ~eYeria s:i.ber qual o pro-
cedunento dessa commiss:io. m:i.s entre nós, em Entrou e1n discnss.'ío o requerimento do 
que 0~ proprios gov()t•nailtcs fazem lemb-rar St'. Antonio Piuto adiado no dit\ 18 de :M:l.l'ço. 

aquellcs n;wcgo.otes d(; que dizin o poeta la- Ningucm pedindo _a [.labv~ ó enccrrad:i. u 
tino iltcc;·ti q 110 (ata fercmt, ubi sistere cletur, uiscussão. 
·ns r0;1resentautes do p:-.i7: sito ob:igados <1. fazer 
perguntas e mais po.-guntl!S sobre nssumptos Feit..--. a chs.m da. faltam a ell:i os Srs. Barão 
que o governo deveria e:qillcar espontanen.- do. ~sts.ucia, Ca_ntíl'.o, Sin_val, Prado Pimentel, 
mento. !Ut1~bona, Rodr igues Peixoto, Basson, Souza 

Durante ~s poucos minutos qtrn me res tam C~rva~ho, Gon\,'ll rns de .. G:i.rvalho, _An;<>nio _de 
insta.rei com v. Ex. nfilll ·de que dê para or- Sl'lue1r''• Ab~hrdo de Bnto, Olympio \ alla.da?, 
deru do dia os seguintes tirojectos : o do ilepu- P:isco Po.r~18?• J. Pompe~, l\l~~n, A.nto:i;uo 
lado pela !.lali.ia, 0 Sr. Ruy Barbosa, uiu dos P1'.1to! Gem1o!ano, F~n~hn . ~oru-., Al.roe1d:i. 
mais proeminentes membros da waiv;·i.,., sol.Ire 1 Oh~cu:i, Ba:ao de G~:i.ny, Fel1c10 dos San~os, 
a aboliç.i\o ão juramento i·eligioso , dl Sr. depu- Ju~e~1cLo ~\.h es, .car\alho Rezende, F:anc1~co 
t.--.do l\fartiiu Francisco, concernantll a. não ree- So-:;~e, Ca,l.os _Aflons?, Pompeu, Alminda No
leição dos :ninistros, e fiualmente o projccto do gi:e1i-,<, A:1sttde~ ~p1~ola, ~~:i.noel_ Carlos, ~u
talentoso deput..'\do,o Sr. Tauna.y ,relativamente l~ues, Feltsbert~, -l.n.,us~ Flc?r)' Seraph1co, 
ás cartas de n:>.turalisação. huy Harbosa, Ribas e Joso 'Marmnno. 

O Sr.. lGXACIO :M.>RTIÀ'l'.S :-Peç.a tambew a Não havendo nurnc«o, fica a vot.a~.ão adiada 
apreson\ação do projecto do Sr. 1Ioreira de '[Xira a sessão segt\inte. 
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Entm MI discussão o r~qneriruento itpresen
t:i.do ~olo S"· Escragn11lle T:1unay tia sessão de 
i8 ele· )far;;.o, com 1·elo.çiio " negocios da pro
t·inci:i de Santa C;ttharina. 

O Sn. Pul!:>m1,~n;: - Teni;). palavr;1. o Sr. 
miuistl'O d;J. agrícLtltnra. 

O Sr. ~\..lYcs {le A.rn.u.j o (,1iinist;·o 
(fo ag;-i~uliicra): - St•, \ll'esitlcnte, o ro:1aeri-: 
mento que ~e discute contem dn•lS p;wLes; pc'h 
a pabn.1 om r olaçilo :i. p1·imeir;i par•e, porq~e 
no rnGnHmto não se '1Cha>:t presento o S1·. uu-
nistro da ,iustiçc\. . 

"\.chei rn ·smo singubr ri pc•i;uulo. feita pelo 
nolm.l deput(ldO pc~:cnte :l. eatu:u-.L Qaeri:t S. Ex:. 
tlUC. O Q'O\·c:·no iJLfot•massC •1uan.do C •j llO Ulll:l 

assc1ublóa crron ou acertou, s1 :doptarnlo a 

Hhciro (Jlrn actualmen to dirige a estr:tda de 
fet'l'O de P0tto Aleg-re a l:tagaayana. Sustentei 
o acto do eugonhcfro. 

1\fai~ t:1rd 0: o cngenheire Eu;;enio de :?\folio 
retira ig1rnlmen te n.o etr.11reitr it•o vatios kilo
metros, em C[llC de\'l;tn1 set• estendido> os fios da 
linho. telcg-1·uphicr1. 

O eu11múte:r.1 reco1·1·eu para o gov~rno, e eu 
sustentei o o.cto do e111prGilcii~o, porqtrn seu 
contr:1lo <li~ que so lhe l!l:1rcar:i um prazo 
l':l%Oavel, C:ISO elle 11~0 pOSS:l· reali~ar· M OUl'iLS 
no tempo d.eterniin:i<lo. O engenhoiro n1a~cou 
o primeiro p1·:izo que foi csgot~ldo, o einprci
teÜ'o i·equct·eu ~eg-undo prazo, nffo l"ho der:i.m, 
reclamou. e. reconhGc~ ndo funchmenl~d:i. a ~u:i. 
petição, ell ;nandci lh'o restituir. 

O Srr. H!!::->RtQ1.'l' l\ÍAnQDll< di utn ap.1rte. 
conui·c.o., si sup[n·i11;in<[o-;i • 

.llfas csto ponto foi plen:llnontc ro;;pondido O Si~. A1xJ;s DF.. AtuUJ) (11iinistro ·(a r1g1·i-
pelo nohre ministro <ln. ,jnsti~:i, <tU•\ntb com o cultai·a) :-DC\'O chzc~ ao. n~lm:i tlepnbdo. 'Lne 
i!luslrc represcnt:rntc de :3anL:t Cntli1trina di~- ' o contrato que este eml't"<lttCH'O L•~u1 ~ara a e>
cntiu o .'leu orçrnicnto. tt:ruL,t de fürro de Pecnamuueo só P.ódc ser 1:es-

Qu:<ilto "º s 'g-ando pvnto, Sr. p1·csidcnte, crnd:olo i:o momento, ~m que lhe forem reti1·a
de,·o dizer 'luc a posiçffo ~m <JU0 se acha. a pro- dos :)O k1lom 'tl·os. 
vinci:i do Rio G1·a1;d!,! do Sul, .cin rcLii:~o :, s~a Direi, pOl'én:, !l.O nob:·o dcputD.ch.> que o con-
1>arr:\, e um~ posu;ao ~1 1 1c <'~1gc o iua1or cut- l trato sujeit.1. a adm.iai~lr«ção l'lllllica :1 •;on
dado e oncr~1c:ts pt'?Yl(lenc1as por p~rtc <los di~<íos de q_uo não p<i,le exiaÜl'-sc. 
poderes publ1cos, po1> •1•.1e a 1.J1r1·:i, mudando , " . , . . , ,,,0 _.1 , , 
de c:mal todDs o; di:cs, nica otfer.:cendo certesa lll\:J.do ~a:c ei:11;rei~Ol\~ ~o~ ~. ~10.netr~s 
pariJ. o moYimcnto dos a:v•ios qlle :i. domaa,.bm, º.u de 111:i.1~.1. potç,~o~ • :t ltn1nist;a~"º rnan .:_ 
ditficulta o importa.nte cornmcrcio dMiuella pro- fa~er ;i.s o\>i,\~, cn\tc_,.1ndo o lncrn u.o emprei 
vinci:\. ohrigando m11it·.ts ~ezes os v~porcs n tca·o. 
espcr~t·e!i\ q11atro e cittco dias pan enlmr e a O $1;. Ax1m .. 11)Z Fma:El!Lt: - Do ok:i feita 
ficarem seis, Sl.ltc dias e mais t <:mpo :i.inda sem pelo governo! 
poc\e~ein saÜ'. (Apr,ia<lM.) O •tllC digo dos O Sn. ALYES DE AtuaJo (1ninist;·o da arp-i-
vapor•'$ refere-se com 1naio1·c~ inconvenientes c odt lltli) _ Sim senhor. 
aos navios de \'Cl:i., cu,i;1 de1no•·•l é maior peh•s 
diffic11Uades que cncon\r·am para :i. s;tida. ou 
entrad,\. 

O gornrn,,, Si·. pre'cidcnte, nii'.o tem estndo 
:i.lgu.ni feito, q•tc PCl";:1 offe~ec~·1· ao p~wlamc1üo, 
pois jà ;;ão r:ouhecidos os ultimas de Hawl;;Aiaw. 

Tenho otn mãos 11n1:i. p1·<•1•0>t~, ultilll'lll .. nte 
~ecebid:i, pal'.t ob\·iar <l>SC' i11cunv0niculcs, 
qno clenrn.ml:i um g1·ande "ª [Jilal, e refol'C-SC :i.o 
:mcou1·arlo11ro r1c A1fan1;1 e cüjas id~:lS C;t[IÍ
taes 8Ujcit:.i.rei :< con~ide1·a~il" da. C•lnl<\r,\ pot· 
occasião de dilicntir-se o 01·ç;1mento do minis
tcl' io :.. men cargo . 

,\p~o,·eit:ll'Gl o a~har-mc 11:1. t1·il111n:i. p:u~;Hlize1· 
:1lg-11mas p::tlaHas om r,:bç:i11 aos nobr·'s olep11-
tados, que ~e occup'lr:i.m '.'OJU ob ·t!cl•>s relativos 
ao nlen ininist8t~to. 

Agrnrlcccndo as palana~ IJ011 01·ol:ts o a con
iia11Çll, com ([UC honrou-me o nobre deputa<lo 
pelo 13• distrlc to de Pcrnarulmcu. <krn dizet· a 
S. E:o>. <1uo os factos nol:l.dos. rcfcl'indo-sc "um 
peri?ào s :1pei-ior n cinco aunos, não me pó:lcm 
sei· lmp1itados. 

Entretanto, occupou-so S. E>:. ign:ilmcnt.c 
de avisos por uüm expedi<lo~ pam "'luelb. prv
vin.cL1 e que nào achou rei::-11 lares, ruas o nc 
tem plena [l.]lplicação ~ respeita nrn contl':ito 
de Glll\)l'Citatl~ que nli e .üslc, cuj:B chus11las 
não p0d.cm ~or annulla<las uela sirnples vonta~e 
elo g'O\'erno. ' 

Log-o <11ie entrei p;n·:t o i1nmsterio dn a.g-ri
cultura vi ·r~e se h:wi:i.m retirn<!o D.O emprei
teiro 20 kílometros. F.llc •1ueixou-se do enge-

O A:-;oa,1.DE: FrGuEtiu: - E' a posição m:üs 
inv~j:wel do mundo a de empreiteiro. {..Lpoiados 
~ oHt i·os {l1wrtcs4 ) 

O Sn.. Ai.n;s ui.; A1ui:.10 (mi1ti.Hro !la a9;·i
c1!lturn) :-Po1·ém, o cmin·oiteil'O tinha con
tínuas •111eix:.s do engellhci1·0, di:da que o pcr
segui:'l.m o ~s obr~s não caniinh:t>am com 11 
prccis:\ celctidadc. Este cngcnh.eiro foi rn:in
d:ulo p:ira <lil'ig-i1· :1 estrada de ferro ele Porto .\le
gre a Urugll::iy:tim. o o que seria p:·etoxto para. 
qnc cllas se nito acli~nt:issem deixou do o se1·. 
Ent:1o manJei pai•:\ Pcrnambueo o S1•. J\1outciro 
elo B:tuos. qur; aqui exerci~ o loga.1· de inspector 
cbs obras pu\Jlicas rl:t c6rtc, e rcco11lm<:mdei-llrn 
rnailo têrmifü1.ntc;ucnte todo o rigot· afim dP. 
entt·ai· o omprcitoiro u:i. O:'\.Couc;.:1o do contrate, 
fo1.cndo-o c11:nprir rigo:· r1s~"1onla as suas cbn
sulas, po:•qa' 110 rof)menlo em qne trouli.csse ao 
num co1\hec;inento f1lbs d:i. partP- do crn;:irei
teiro fria alé :i rescisão. 

O Sn.. HExruQUE :\I.utQt'ES :-Si é assim, :i. 
estrad(l. tcrâ incrcruento. 

O Sa. ALYP.S DE A1uuJo (>ain isii·o da ag1·i
c1ittil1'a) :-E ce:Lo o empreiteiro das providen
cias de que nsarei p:.ra a prompt~ cx.ecução 
das cl:i usnhs a <pte ohl'igon-se, sor:io igu!l.l
rnentc suas roquisiçõcs at~e11Jidas na propor~.ào 
dos esforços e boa vont.'lde c1ue patcnte11r, afim 
de qu~ a pro,·incia de Pernambuco goze quanto 
antes desse import:mlc melhoramento. Direi 
a.gora, Sr. prnsidcnte, em reh~.ão {• pergunta. 
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c1u0 :i.ca.ha elo fa:i:~r o nobre deputn.clo por 
S. P :Lnlo ... 

O SR. lG:->.~cro M.lllTixs: - V. E3:. não póJc 
tra.ta.r senã.<i do requerimento 'lUC cstó. em dis· 
cussão. l'"r" Lrat:i.r do outra n\a ttlria 6 neccs
s.'lrio requerer urgencia. E ê mna COUSl si:n
ples, poucos minutos h:i.stnm.• 

O Sr,. A I.YES DE Arut:.10 ( niiiiist J·o d'ag;·i
c11llura): - Tenha (1. boncla•io de consentir 
quo o pre~i1kute cont inue a ser o eleito pela 
casa. 

O S1t . fo.x Ac10 I\Ll~tn:-is: - Sim, scnh:ir. 
l\Ias é precis) pedir urgcnci n. 

o Su. ALYRS DF. AIUUJ,J ( mi1iistro d'rtgr;
Ct!lt t!l"Ct ) : - Tenho a <lizer :i.o nohre clcput:i.do 
por S . Paulo <1ue mei·oce-:i.10 t:icfas a;; symp:i.-. 
thfas e attcn·,ão rL estr:Ld!l. tle q11e S. Ex. se 
occ1.1pou. 

Sua direc~"'(o• procuran1h o Pa.ran:i-pnncmíl., 
v:i.i cort"c- terren1$ fortilis•imos que ;·ó csper:im 
o braço e o tl':lllnlho pa1'.~ cnltival-os com r. 
maior 1·:mtagem. 

E is o ([UC tinha a <!izer em re\.,~.ão MS pon
tos do reqnerimcnto elo nob1•e deputado por S•uH:I 
Cath1\\'in'1.. 

Ninguem m(l.is pedinllO a pal:wra, encorra- sc 
a discuss<lo e fica nJfach :i. vot:l~Io. 

Entra ccn discuss!ío o reqt1ori:nento do Sr. 
l'rfarti m f1·:incisco sobi·c loteri;i~ . 

Não haveu<10 q11em pediss~ a palavra, é en· 
cer rada. n discnssiio e· a<liad:i. :i. vota~'.'ío por 
fa lta do numoro. 

Entra cm disrnssfio o l'Cf1t1()rimcmto do Sr .• 
l\fartim }'ranci~co sobre ::1 epidc1nin tlc Ca · 
nané:-.. 
• O Sn. R">oo1.r>110 D.\l-:l'AS (miai$1,.o do i11-i.
JlC1·io):- Sobre o rcCJ,_ucrim'.)nto q ue se a.cl1a. eni 
discussão, tonho a 111formar 'JUe o pres i<lontc 
dou to<la.s as p:·ovidoncius ncccss:trias, :ipp1·0-
vando depois o gon ruo os cro<litos n ·ccss~
riQS p:ua dllSp<!z:t!I ~om os soccol'l'OS :Í.<Juclla 
leca.lidadc. 

E' êucerl'ada n. di$C us.>ão e ficn. adiada a 
\"Otaç<10. 

O Sr. Ferna.u.<les lle Oliveiru. 
(11cla ordem) \)cdiu a [!D.hu:t para fazer UOlíl. 
rocl:i.mnção. lfa um rc1111crimento foito pelo 
oríl.dor :i ca.ma.ra rol:i.ti 1·,.mcnLe M roul>0 das 
joi:lS imperÍ:las, da dat:1 muito anterior âquel
les 'luo tlim . i,l<> dis .,utidos. 

O SR. 1..\)t.~ :-H:t nhi alguns re1iuc1·irnontos 
q ua tcrn a i<lnclo de llfo thusnlcm. 

O Si.•. lgna.cio ~J:~u· tins acredita 
<1ue ha um oulro i•equcrimcnto, n o mcs!':lo 
scn ticlo apresentado pelo i10b1·e depu t'2l!O o Sr. 
,\ntonio 1\, $iq1.ieir.t . Si já fo i votado, pare~c 
:w oradQl' r111e est) cgt[, projudicndo ; s i ttin1fa 
o nlh foi. do,·e a c;u uar:i rcsol1•cf qn:u tctn a 
p:ef~rcncin, ou si de,·cm cntrJr ruubo.> em <lis
cus•ão, conjuntament~. 

Em t.odo o cns:l nfio e l1~\a a. ci LtC~ t í!:1 . P arc!e 
:lO Ol':ldOl' dGSllCCCiS:\."io o (JllC ]' "de o nolJJ'C dc
put,tdo po: Pcrn:unbuco. n:'io 1><1r1111e a tu:t te»ia. 
não sejn de hast(l.nte utilid,"tclc e 11:10 hajil. ne
co.s8ida•l l <l • discr·imin:w Cjlt:tnto an to~ os bi
posto> p1·0,· incia~s. g~ra0s e mu nic ipae;; ; e 
um:1 das mais 11rg N1les n-xe;si•lMos, pore111 1 

11.1meaç11o de nm:i commissão 1:1ixb p:n·cce qt:~ 
nenhum resuhado dar.í . 

A commiss:'ío 11omc.1ch peht c.~ tn!:l.l':t e p·;!o 
senntlo, a. convite <lo prnprio seu~do. p:i.ra. a 
revis~o e rotoq11e dn rei .. rma cl<lit~n·:i l, Lc;·c o 
triste <lcsfocho 9,ttC se \·iu. A p~imeir:1 i<l.é.; eh 
commis:>ão, o :i.dt:m1011to elo eleiç~o mr1m~1Fl 
e retol1ue na qu<tlific:t·;.to, p1,:;sou na ca11w :·~ 
apressado.meu te, sob <\ protecção <lo go·•crno, 
m:\s t'tth i11 no sen «lo em 2" d~>cll$são. 

O S!l. P1tE:Srn~:xn::- Lo1nl11·0 :t~ 11ob1·c de
pntado qne nãa ú i •to c1trn est:i cm cEsc r c~sfío. 

O Sn. fo:s.\CIO M .lltT!XS cfü <J ll C o r cr1!le:·i
mento i5 p:,r:i. se nom•~ar uu1:i. comrnissão rni:1:t1, 
e po;• n1111 log-i:o :i~gmnoutn .r.o:n a inntil it!a<lc de 
nome:i.r c;s:i commi~são au:.:ta, por;1uc, tendo 
o senado co1n ·id:ido a c;i,m:1r" a nomear um:i. 
commiss:1o p:ir:i, <lo :i.ccõrdo c?m (1.. do soll!ldo, 
propor attcra<;õo3 sobre :i. lel elo1tornl, CSsi\ 
conuais>:1o mixta apl'Csc ntou p:1rte do se1.1 Lt'.1-
lmlho, <[UC fo i :tj1prol':vlo pcln Ci\mara m:i.s <jn~ 
cahiu no senado. 

N:1o cst.:'1, pois. fôm da ordem ; ele mais a 
mais tr:it:i.-se do impostos. mal.cr ia em riue h:>. 
scmpl'o tofa ~. libcrd:tdo do discus~ão. Ent1·e
Lanto nilo 'luer nem Lll'Otcnde seg ua· o~ exem
plos <fo l'l?li:e. minisl1·0 d~ " !;"ricultu:·:i.._ J o. ~is3c 
<iuc acha.mutila nomc:i~.ao da comnu~s~o mnta, 
attcnden1lo ao r.:~ult:ulo oue tc,·e 110 scn:ld:J o 
trau(l.lho <b commi~s!Lo i~b;ta. O que o admír:i, 
porem, cm tudo islo, não o o proccdinicmo do 
senado n1)m d:i. c:1mar:i., porque o scn:i~o cst.'lv:i. 
no seu cl\reilo não :ipp:-ovando um proJecto <1ac 
n:lo ac:ht\Ytt conyen; cnte .. nssirn l~m:in ~\ C~\n1ara 
estava no sen <lil'cilo appro..-,u1do Uf'.1 pi:oj ccto 
c1ue acl1nva con,·cn1eato; o 'lu • a<lmi~a o :1 po
:;ição qu·~ ? g·o\'crnoy1mou ncst:1 rp~cs~no. ~ go-
verno ,, coi tou o proJCCto th comm1ss:10 m1xt:>. e 
fel- o p:issar 11;1 cam;tra em po·1cos d1~s. e no 
~cn:tdo tlcixtt C<thir o projcc:to. 

o S11. l'!tEStcr:xn: : - Eu lemllro ao 11ob1•c 
dcput:ulo que 'ss i n:<o tem. reb~lío nenhuma 
com a materi:'l. om disCO$São. 

O SR. f>n:1:s1uE:-;n: :-Porei ern discu$S'i0 o 
l'equcrimento do uohrc tlcp•t~do. 

in- O SR . l c.:-;Acto ~L\r.T r :->s :-Quei·i:i. :ipr oveitar 
CJu est~ occu.sUí.o , p~~·.\ frzc:· ver- :í. en1u~1:a. °',. Ill:\

nei..a porque o g.>vcrno ten1 procedido C11:i.u te 

En tro. em dis!·nssão nm req ue1• iruento de 
formações do Sr. I~n~cio _ ~farti11s, rulh1do 
sessão de 28 de ~!arço ultuuo. 

Não ha\'"entlo ')UCUl pedi•SC 3. p;ih vi-a e tm
cerrad \ a discuss•io e adituh a votaç:io por f:ilti\ 
de numero. 

dos c1\~t1ues c-~nst.'lntcs que tc:.i leyad1. . 
Pois o ~o,·01·no pt..:lc na c:i.w~.l'•l um creitto 

pctr:'l. a ou~er>:lÇiiO ?:i. p;t;sage:_•l de. ':cnus, cr -
clito que o nobre :··.míst1·0 elo 1 mper10 decl~1·ou 
«u~ mio porlia prcsciudir, porqtte ~·Ex._ disse que, si pres~in1fase d.-i um <·~edito tcr1:i. que 
imi>ciiJtl ir do outro . .. 

Entra cm discuss:io um roque~inicuto ào Sr. 
?.bnoel l'ol'tclb <le 2S de ~farço ul~im!I pe
Clindo a nomc:i.ç.ão de u•na com:uis>il'.o 1mxta. 
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O Sn. RoooLPrrn DAxTAS (mi>iist,·o do im
pc;·io) : - V. E". está dizendo o c<mtrario do 
y :10 ~n di-se no :'enado. 

O Sr;. 1(7X.\Cto l\hnTrxs pel.'g-nnta si S. Ex. 
ní.G snstenlou na c:i.mara a necessid(l.de elo ci-e
,füo ao 1:1inistel'iO dct mJ.riuha? 

o :;,., riol)OLP~O DAxl.'AS (mini$/;"O do im
iiCi'to :-lsso é tlilferente. 

O SR. foxAcro l\far:.TIX3 olJ ·en•a qae cnt:·c
t,,nto o o;en::d~ ~·ejeitou o credito ao mi:listerio 
1fa rn~ri rJ1a. 

O Sn.. Rooor.PHO D-'xus (miaisti·o do im.
jic•·io) :-~:ío :·ej eiton: 1·ai <liscntJ-o c.11110 pt·o
jccto em sepa~·:1dú ; foi gimplesm.cnlc o que:·er 
i·e>p.;it'1r o pl'indpio couslitucionril. 

O .SR. fo:\.\ClO :J!.mTJXs pergunta $i S. E:-.:. 
ccnside;·a como inconstitucional no senado 
ª'iuillu 11ue :Jpprcrou na camar;L. 

o St:. RlD<)Ll'HO D.•~ns (1ni;iist;•o do i;;iJic
,·io) :-Foi aim deliberac;ão do iwcsi!lcnte do 
sGfüi.do. \'. I·:~. :tcha-)llQ com pci,lcr ele ~c\'0-
g::..t· as :ielíbernçifos do pt•esidentc do $Cnado? 

O Sr .. 4 P~v..stnE:-iTE: - Eu tenho a. ild;·ertir o 
nobre ele1nt:1do •1\rn isto niio tem nenhuma rela
~íio emn ~l ,1ue se disc11te. 

O SR. lGxAC:ô :\!.u'.nx~ não r1 uer ter a mi
nliu:i. qucst:coJ com o Sr. presidente; pO!' isso, 
e~·1..l O;.tlra o,·..,:-~\;si~O, tt:J.tarà <lc UlOSlrar ã C~1.in;~1·;~ 
si é ou niio rcrd~de qlle ·J gon~rno tem le\'adc.1 
~he<t'l\'S ~ohre cl1c(1ncs. Por :igol"1 olJe loco a 
s. E". e ~e n l•\·sc. 

O :<Sr. ~Ianoel Po1· tella diz 
•;Lte o hon:•;!c!o deputado ·.1ue acabot1 do falb.1• 
n2·itott n':l<: ·Ftl'>tão <lc or<J,,m e [LO mesmo tempo 
o~cup)u->e •.!:\ mn.teria do rc tllerimonto elo 01·:1· 
<l•Jl'. CC>t11 r~forencia it 11uesl1io de ordem, ponc:i.s 
p~lavr;cs se:·:io pi·ocis.~s pnr:i most1•:n' :t irnpt·o
c~;len•:ê;\ d:.~ d;nhla> post:is p.n· S. E:s:. Ti':t~«se 
d~ •li~~•i>~;(o rlo 1un l'Ntt10ri111Cnl•1 C<~nivalcnto 
:r 0~1:.n •1tt<J L•O>\c1•io1•1ncntc foi o!l't:i1•cç1do. 

:\a .>c;~~·v de 2l:l de :O.lar~o teva o or:i<lar n 
hom·,1 •k oiforoco;· :i consido1·a~ão da c:una1·a o 
r~.1•tct'iti1~nl·.< 1:ii•:1 cm discuss:1o. O honruclo dc
pnlodo p,J,, > ~n pi·o,·inci:i., o S1·. A1Honi•> de 
Si<f llCim,poeEu (\ v:cla\·1·a, Q, portauLo, o 1·e11U·~ri
mento tlcou :c•liudu. S. Ex., n:Io se oppon<lo ;io 
requ0riment·J e antes p:1rt'.llrn.1!do !l idea nelle 
contida, pediu dapois llrgcncia. e olfcr·cceu um 
re.JUtn·imeato nos mesmo> termas, cvpia do do 
oréldo: : conseg-nintcmcnte niio h:i. du\'ida :>l
gunia que .; um o mesmo rcquerimenl.O do 
outro; o do orador l1i10 e sonão o qne o 
Sr. Anto:1io de Sic1ueira o!forceeu; o deste é 
cópia daqt1elle, consoguintem;ute não h,L a 
qucst.~o ,•egir,1r:ntal ngitada pelo nobre deputado 
por Min'.\S. 

Não sendo seu desejo senã<:J v~r qu:i.nlo antes 
adaptado o r~querimento; parecenrto-lhe ~ssim 
improcedentes as duvidns oppost~s nelo nobre 
deputado, nil:o que~ rouba.- tempo ú. c~mar:i. oc
cupan'.lo-.>e da. segunda parte e:n guo o noh1·c 
d~putado, com toda a convenicnc1a politica., 
m~s menos rcgimentalmente,segundo o Sr.pr~
sidente ponderou, se occupuu da questão poli
tica, em que orarlor não deve entr:i;- po1·que 

S. E~. n:Io lh · o pode:fo. con"entir e teri:i. de 
cham:ll-o ú. ordoni. 

O nobre d~pntado J?Ot• Minas foi o primeiro a 
reconheeer a necessidade do oujecto de que tra-
w. o l'equerimento do ora.dor. 

Sobt·e este ponto pareceu-lhe que nenhuro.:1 
duYida tinha havido na camara; e M manifes
Wlções de to<bs us bancaúas tinham..c animado a 
ofte1·ecer :i considerilção da cat~ara o 1•oqm:ri
mento em discussilo. Si nào fossem estas mani· 
feslaçõcs aut lcip:\d;,s, c~rtamente não se ani
m:ida a sulim.ctter :i con~idel.'a~'ão <la camara 
est~ Nquerímenlo; J.llas m:i.ioria e mino1·ia lhe 
pat·ec.erN11 accordes ao objeclo a que respeita 
o requerimento, e animado por estas m:i
niLstações oífoi·eeea o 1·e·1uo1·irnellto. O que 
ternura o nob.-e <lepuL<ldO conl.r:1 a ühi;i. 1 Sim-

. p!esmente que, :itlenta a ultima vol.aç;!o · do 
~enado com refoi•encfa a um pl'ojccto ido dcst:i. 
~r<me11-;\, torn:i.-se iiwlil a conimissão mi~t;i. 
OrJ, por muito ;\utorir.acl:i. que o orador consi
de1·e a o;iini:io do nobre deputado, S. Ex. hn 
do p<1rmillir-lhQ quo lhe <lig<\ (1uo, si em ura 
pont:i pôde o sen.tdo dh·erg·h· da 0piaião d,~ 
c:rn1ara. não '"~ <1ue em um ol.ijecto em CJ.Ue ha 
get·"I Mcôrdo ha,ja motivo para i·sceat· c1uc o 
se ll3do l'ec use o ~e n concurso para a nolUeação 
de um:t commissfio que se occupe dC6te as
smr<pto G I'~oponh:i. as 1\1odid'1s que julgar con
venientes sobre osta grnnde questão. 

Desde, pois, que o nobre deputado não im· 
pugnou. :i idóa do requerimento e tMstrou 
apÓn;;.s receios considern.ndo-o como inutil, niio 
lhe pa1·e :mdo r1 Lrn esses receios sejam fundados, 
não tem sen5.o •tUC espern.r que S. E'.'.'. concorrr.. 
cvm o sott voto pn.r:i. que o 1·eqnerimenlo seja 
a1~p1·onulo, para que. •e 1!om~ie a commissã.o 
mixta, e emfü11 se Yep. sl\L1sfütta uma necess1-
d:idc dos ie muito rcdamn.da, c1L1~l :tquolla a 
<1ue respeita o rcqucriwento. 

O S.1.·. Felicio d<>,:; Sa.ntôs con
col'd" com :i. necessidade d" commissão p~·opos ta 
pelo noore deput~tclu po~ Pcra:i.rnbuco, mas pede 
pc:rmiss:1o a S: E~. pará. fa~et· um additameuto 
a.o seu rcquClnmcntlJ. 
~ão é sol).lcnLe n diffieuld:i.de cl.o determina~ a 

materi:i. t!·ibutJ.vel que tl'az e1nbaraço i admi~ 
uistraçilo ; lia tambem uma 011t:a ma teri:i. con
nei:'' que tem moYido questões import:i.ntes em 
algurn:ls proYincias. l~ef~i'< ·se ao _direito que 
se arrog:i.m cc:tas pronncm~ de tnblltar gene
rus de procedencfa de out1·as, mato~i;J. que já 
tem sido tr:i,lucl~ na camal'a. Infelizmente d:i.s 
discussões havidas nada tem re:;ult.l.do. 

Não é faeil achn.r meio de resolver a qul'ls
tíío, sah'o si o arbitni.inento pódo lho ser appli
cado. A provinda de ~iinas, por exemplo, 
produ7. café que exporta pelos portos de üutr;.ts 
1.'TOYinci:i.s. Enten lem est:ts que podem cobl.'ai
sobre o c:i.fê mineiro um imposto, que, em t:il 
co.so. ó verdadeiro· imposto de transito. 

Não se demora.r:i o ora.dor em demonstrar â 
cam~ta. a. incom·eniencia de semelbante in:1po
si<;ão, que ~a_i. outros paizes l.em causado per
turbações serias. 
o~ ... utores do Acto Addícional esquecel.'am-se 

de csta1>elecer relações das pl'ovincias cnt:e si, 
que sedam de muita Yantagem nestes e ew 
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outros c:i.sos. Os cnntEctos de que aquelb. lcí ''ª conhecimento à a.ssemlilé,a gm·~l têm so
lu'}ã-O muito clcmorn.da. As discussões ordina
riilS do p:ulamcnto abso1·vcm-lhe todo o tempo. 

que deYe sei· pmhil>icta, e nesse sentid~ f~z um 
a ,Lditnmento <l.O rc'lugrimento do nol>I"e d ~pu
tado p01· P 0r 1rn.1nlmco. 

O Sn. Pnii:srn:E:-;r:e:-Tcm a po.lawa o Sr. 
Gomes de Castro. A província de Minas consegiu alguma cousa. 

com a do Rio do J::ineirc, de que cstav::i mais 
proxima, c11egando com ella a um 11iodus 'l.1Í- O ~r. Goznes <le Castro diz n?\o 
'l.1aadi. ser novo o objccto sobr i t[UC \'Cr!:i. o re'l uer:-
• A B:ihia,porem, obriga o~ min~iros a P?-gar o mento do nobr~ deputado .rw Pcrn::imhuco ·e 
1mpa .to de cxportnçuo da c::ife produzido no I oonfut <1ue S. E ç. lhe pe<m1ttmi. negar 0 seu 
~lucury. Os nob~es deputados pel:t. Bahia sabem 

1 

voto, convencido como es!.á, da inufüidD-dc da 
que pouca ou nenhum;\ cultura de cafc ha no medida.. 
bai.~o ?11ucury ; qu11si toda a producçiio vem de Nã~ é a primei~n \'ez r1ue a camara d~s de
serr;i, acil1l:i.. Ainda os mineit·os devem da~ putados tem nomeado colllmissões e:specíacs 
graças 1\ Deus pela provincin. do Espirita S:i.nto para incumbirem-se do estudo dos impostos 
não cobrar imposto. pelo c:if~ qu.e desce o Jl.rovinc~a~~ e. ger~es, de modo n tt·a0at·-se a 
Mucury, de (JUO ella e t;i.mbem r1bell'luha. linha dl\asoria alem da qual a acção dos po~e-

A provi.ncia da Bitlâ:t estabeleceu uma re- res pI"ovin·iaes não deva p:1ssar. 
p:i.rtiç~o fisc.~1 na (ro.nte~1·a _de Min'1.s,_ onda co- Não se consc~uiu até hoje_resultado nenhum, 
brn. o imposta dJ cafo mine1ro, (iue ainda paga ~ nem era poss1rnl conseguir. São destes as
o imposto nos portos de sahidapara os mel'cados sumptos que naturalmen te pertencem ao ""O
comumidores. Assim, 03 productorcs do Mu- verno, por:rne só elle possuo a so111ma de ~s
cury pag>tm dous e tres impostos, além de ele- clarecimen tos ncccssa.rio.> pam uma ma teria de 
vadas despeza.s de l!·ansporte. tanta magnitude, e só elle tem poder offimz 

Na leg-isla.t1mi. pas,a.da teve o orador occa- par:i. elabo~a~· projecto nesta malerhi. 
sião de chamar a atteução do governo para as Mas não é este só o motivo que o leva cont 
correrias dos s~l vage·ns no Mncury. As ~u~s muito pezar a nega.r o sen Yolo ao ~·e;1uerimenlo 
previsões realizaram.se, e as qucins que re- do seu illustre mestre e :i.migo depu~ado pela 
cebe da.quelh loga1• pedem providencias in- província de Pernambuco. 
slantc>. No Mucury passá~-se sceoas scme- O imposto provincial que mais clamores Le:tt 
1hantes ás que se dcrarn nos Estado;-Unidos, atei hoje levantado é exactamcnte o que versa 
JJOl' .;~casião da e>Lraila de ferro do Pacífico. sobre importa~ão. 
Os oporarios da cstr:i.da de ferro da Bahia e O Acto Ad.licional expressamente prohi!ie ~s 
Minas têm muitas Yezes trocado o alvião p~la assembtéas provinciaes o diroito ele triuut.'lrem 
espingard:i para se defender contra os sc1va- os géneros impot•taclos, e, si uma lei da impor
gens. Os viajantes são assaltados e assassina- tancia do Acto Addicion:tl é imp11ne1nonte so
dos. phisrnada pelas assembleias [lt'ovinciaos. si 

Desde a funda.;Jio a:~ colonia do Mucury tem o este sophisma não deseerla, nüo <iirli o zelo do 
go ... erno mantido nes,;e Jogar um dest."lcamento gorcrno, mas o cumprmrnnto do sag-1·ado de,·er 
de 40 praças, destncamento que nlli se con- que a Constitui.;ii'.o irnpoz ao p:idnmonto, de re
servou durante a. l?uerra do Paraguay, yoga1· scmelh:rnLes leis, nad:i ndi:tnla.rà ~ cl-

Um ministerio ae economias. pori:ím, mandou 111:.ra. rntaudo uma lei ordiu:i.ria ~olire lal ns-
recolhcr esse dostacnmento. sumpto. 

Hqjo, est:tndo abandonr.da a colonb militar As provinci:ts esgota~am todn it mat<lrt:i tri-
do Uruc,'t, e desgostosos os indios amig-os que IJntavol, e niio podom nufcrir n renda neccssaria 
defendiam o !llucury, foi este invadido peles vara satisfar.01· estas necessidades de pr.Jgresso 
índios eclv:1gens C.o Rio-Doce. que toGlos sentem e desejt.m acompanhar. 

Os colonos, o.bandonndos \Jelo go,·c:no, to- Nestes n(lo:•tos rcco;•reram ao rrcdito. que 
maritm armas o :i.nno pass-~do, e atacando os para muitas esta infolfamentc Ol.haurido. Todas 
selvagens, mntaram 11.lgumas dezenas dellcs. tlim :i.\msado _mais ou menos deetc grande re
A gue1•:•J1. entro colonos e seh·agens aind:i. con- cu~so, o nlgumas tem sido· de uma impre,·i
timia. dencia l.:imeutiwel. Nem este recurso supremo, 

E' o or.~dor representante do i9> districto que podia e devia sei- poupado, para as suas 
de Minas. onde so ::icha a matta do Mucury, necessidndes sup1·emas lhes !"esta hoje. 
e e do seu dever defender os direitos tanto Esgo~ada D. matei•io. da sua com[Jetcncia, re-
das colonos ~orno dos selvagens. Ess1J.s repre- correr,\m ao meio de tl'ibutar it importação. 
salia.s podem trazer conseriuencia~ gravissi- O sophísina consisti:1 em discriminar entre 
mas. impostos de impo1·tação e de consumo. Elias 

A colonia do Mucary está. isolada do nisto queriam fugir ao .,.icío d'.1 iucoi;istituc:ona1i
do Imperio por fioresta.s vir!;'ons e quasi invias, dada por ests. tangante, CUJO menta entrng-.J. o 
e a cidade de Philadolphia. dísm 20 leguas das orado!" seol commentarios ao J;,om senso e cri-
suas primeiras rovoações. O governo de ]".li nas tGrio da camara. · 
não pôde acudir-lh·s por deficiancia. da sua Em algumas dellas o process_o e::.:ecutivo 
força JXllicial. destes impostos de importação t11m chegado a 

O ora.dor tem reclama.dn e continuarâ ·a re- um excésso condemnavel, e é de admirar que~ 
clamar providencias do goyerno para es•e es- governo se mantenha impassi·rnl diante de taes 
t.ado de coClsas. exce~sos. 

Qnanto :í. imposiçio de tributos de uma pro- Em sessão :mterior o illmtre. r>preseutante 
vincia aos productos de outrii., ~ntende tamllem pela provincia de Sa.nta C<ltharina. leu um tele-
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~ram;n:i do P:..rauá, em que se di 7.i:. 11 irn n:i pro
víncia " que tem '' honr:i. de <lovcr o bct'<;-0 o 
illusi;·c ministro tfa agricnltur« estr11•am sclldo 
••:tpo·•tos cm le<Ho por conta do thcsont·o \>L·o
"inci~i g-cno1·os cst1·angeiros in1port:1.dos <lo P;J.
ranag-u:i, e p:i;:os os di reito; do E! t.a<lo por 
oxec.ut ão 11ue Ih~ iuoví:i a fazeU\fa provin
ei:il . 

N:i. pr;n-inci:i d) orM1or t1mbGm t~m a!g1.1m:>.s 
a~•e~11olfas <lccr:: t:ido imposto~ tlc im~ortação. 

t~u:iudo o or.,clo< tinh:i a Jionr:i de r •'Jll'csen
t<.1-<' na :issem\ilé.• provineiol fox tudo <1unn to 
po'1la p:ir:i. com·oucci· t11.1c não podia clh tt·ibu
ts.r t:ics gcne:'Os; m:1s er.t vuncido, o imposto 
p:.s.;.-.v:i.. e o prasideutc d•\ p1·01·iuci:i io. sauc
cionaudo a lei. 

O p1·~jecto cxe;;utfro alli não er:i tão rexa
t ~~io ; fazia-se o lnnça1Hento do i111posta ; a con
tribuinte er::i. conl'idl'do " r4"lg"al-o, e, c.iso rocu
sasse, era sujeito a processo csta,l><llecido por 
l~i geml par:i a cobrnnça das divida~ fis
caes. 

ffavia, r ortan to , o proc~so ; segnia-se a pe
nhora, o cmb:i.rgo, a rliscussão, o processo j ucli
ci~,rio, o h:.t\ti~ ~ 1lcfos:a. 

Deu-se alé urna hypuLlic.se ciue o orador con
~ ~rlera gr;i.vc, e <1ne é urna lacuna ua nossn 
O~.Q'IJ.!1izaç:io fi~cal. 

1:m dos con t1·ibuinles deste imposlo oppoz-s~ 
ao pa,,'":tmonto: vencido ua 1ª i ustnRcia teve r c
<'ll L'SO de appclla~.ilo par:i a relação, e est'l. 
det1-lhe p1'úl'i n1on t0; mns dou-lh'o sol> o fün®
mento Ele que o i:nposLo era inconstitucio11al, 
oft'endi:< disposii;.VCs do ac to addícion:i.l, e, por
t:into , não podi:i. obrigar. 
Occ\lp.~'''' c11t;10 o orac\or :1 prc~idênci:i. 1h 

provincia. o <l Lhcsouro provinda! consulr.ara-o 
si •t vis~• clttqttclb tlccísi!o clevi:i. mani:lar can
cell:w t,o,ia~ as <lividas da mesm:i. origem. 

.Rc;;pond1 'JUC :ião : que :i. decisão do t rilJunnl 
s:ipcrior era ele 1acto 1·csp~i t..wcl e dcvi:L ser 
c.ump:·i<h na cspccic; 1n:1a que nin<ltl que cstr. 
cspcctê fosso iJ~nlic~ às outr;L'> •1uo :1.in<ln eall\
Y~m, pe11tfonlc?· ~i ·~o rcco~heci:i no poder jn1li
c13!"º '' :iulor1za.;;(o prce1sa p:irn rcnn:ar 1ior 
r.;e10. <le ~ ''.•

0

> r1hi.:is 11111:1 <lispo7.i~ão do lei p1·0-
;rnc1r.l <1·~1·hl:H11e ntc promulgada e sanccionn
c~ . 

Este! j ulg.l111<mto da rclnç;Tu vcin ao tribunnl 
de rc•;ist:t, e c~to conlir111on-o ; de sorte qnc 
cstaucle~el.l-~e o prceedcnl<.J de um poder oslru
nho rcrogal'. dtl 1110<!0 in<lirocto. ó verd:i.dc mns 
n?io men?·" e1ll~o.z, ~s resoluções do um poder 
reconhec1<lo pP.lo acto nddicional. 

M:1s clis.wrlitJ em ap:irto :ilguns dos nolJros 
deputn <los: ~ 0 governo é o culp:tdo. ~ E é 
e~a<!tam~a:e o c_ill;,:itlo de . tudo isto ; . porque, 
s1 :i adru1mstraçao do Braz11 fosse ru:i1s zelosa 
n:i.quillo que diz. respeito nos interesses do pai~. 
merec~ss() dos 1h v cr~os g-0vernos o mesmo in
te~ess_e, a mesma ~~li·:itude que dispensam á s 
rpestoe: qu: se <'!i:iman, r,oliticas, e que ás 
\'czes ~ao m1sc;-:tvc1s (JUO~tões quo niio intcre.s
s:.m. senão ao individuo, n iio se teria de ouvir 
que1~s Ião :iula~·;i.'s do illustre representante 
P'r Mmas, po1·<1ue n~o ha1·~ria presidente (JUC 

se :itrevesse 3- s:incc1onar ~cmelhantcs leis. e 
((uan!}o sancções escandalos:is se déssom · a 
demiss~o ·s&ri:i. immP.diata, e o govel'Xl.o viria 

promo,·or n:i c11mar;• do.:; dcpota<los e no scnâ
t.lo a rcvo~:.çJo de semc!h:iu tes leis. 

o Srt . FELIC!O DÔS s.~1''1'08: - l\fas nem foi 
em vi1•tuJc de lei; foi em vÍL'Lucle de um simples 
acLo a.:ltuinistralivo. 

O Sn. Gom;s DE CASTf:.o rcs11onde que nesso 
caso o uobre <lcpt1tado vem e rM sou auxilio, e a 
su:i p:il:wra scmpro t:io :iutorizada n:i scioncia 
dovi:i. estar do •cn lado, proflig:mdo um go1·ct·no 
<JUO conscn to que admíni>lradorcs , por clle no
llle:wos, pratiqacm pot· meio de um:i. resolução 
oJministnit irn neto;; tão \'CXalorios e iilco11sti
tucion:\Cs . 

Como é 11uo o governo tem tolcrado,e clizendo-
o go1·crno-nãose rcfo1•c o orrufor ao nctual,a não 
Yê º· pori~o que ha cm pcr1nitiir c1uc cstojnm as 
ad1n1ni~t!'.~Nos provinciues a g-ncrrc:irern-se por 
m~io d<! t"''ilits, r:i.d1cando aind:i. m:tis r, cspirito 
·a7 <li.visão do I'1:11?Crio, faze?do com qn~ !<S pro
vmc1as se host1hseu1 Dill}\llllo que mai.s a lfoc.t:i 
os poTos ? Si o goremo pensasse sobi'e os peri
gos r1uc estão cni gormen conlidos nostes pra
'.ic:1~ almsirns, nei.1 o o~:.dor cs\a:i;\ falig:indo 
nwttimcnte a. attonção da cmu:ir;:i., nem o nobre 
depnt:.<lo po~ )finas taria tido occasião de d:w-nos 
tão oolh descripç.ão dos indios eh região do Rio 
Doce. 

E' lima co11sa i n rl ispcn~:wGl e urgente r1uc 
o governo governe maís. O Sr. ·presidon to do 
conselho tl issc um dh na o:i.mara: « ou não 
c1uero governar domais. » S. Ex. disse uma 
,·erda.de , <111e o nr<\dor ,j:i tom tido occll.siilo 
de repetir m:i.is do unm \'ez ; mas uo Brazii 
diio-sc os dous excessos con trarios. ha govern<> 
dem:\is e governo de menos. Ha govQrno de 
menos naquillo <1uo se chama propri:ullento 
:idminislrui;:To, cui que os interesses pu~licos 
são sacrifi.·ados a imb:üo.-> ~is \"oz.es ignobcis, 
e. nem mesmo i~noucis por.1ue são tiio pcqne
nrnos que ncrn se enxergam. H" go\·erno 
<l.c menos <1U:Lt1clo o governa, <!'lCl ó o re
sponsaYcl par todos ossos excessos e abuzos, 
erni:i. 011 braços e cleix:i qua presidontes, como 
esses " qno se rcfcrill o nobre dep11t:-1do por 
1'1Iiu:is, tributem impunemente O$ gonoi·os de 
p1·01l11cç:io minai1·:i ou de producção bahbna. 
!la, poróm, govoi·no de m:i.is nest:i, coBtt·ali
s:iç:io osmr.gadorn que Yl\i MÓ a1 ridículo 
elos netos 1n:i.is insignificantes niio poderem ser 
toni.o.dos pelos o.dministro.<lores. porque :i. sua, 
acção csl:í concentrnda no. córtc, entl'egue nas 
Srs. ministros. 

Cingindo-se mais á ma.teria <!m discussiio re 
sumiria. as suas observações. O qu~ se quer~ 
Uro:i. c©mmissão para discrim i11ar impostos pro
vin«i:i.es e gera.os . Esses impostos e~tiio dis
criminados no aclo addicion:il; mas o a~t.0 addi- · 
cional, não é exGc•ltado, é sophisroa<ilo. Os 
nobres deputados podcl'iio ter a. lisongeiro. espe
rança rlc que uma lei nova em que es>a repar
tiç.ão ~(lja m,"lis clara. será. resp~itada pelo go
verno, pehs assembléas, pelos presidentes? 
Pois ontão uma lei perde o valo• quanto mais 
solcmne ella é, quanto mais itni;>Ortante é o seu 
objeclo como é o :icto addicionnl ? 

Entende que a materia é ds tant:i. gravidade 
que sô a resolaç.<io deste problema s!ll'ia um 
grande programraa de um g:ibineto que quizes-
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se seriam.Cllte cuidar dos negocio.; puhli- 1 ella que se Lem po1·tado con1 mansidão tal que 
cos. 1! os membros mais importantes da rnaiQ1-ia per-

o paiz nil:o p6de continu,ir destG modo. Este guntam em tom de ir-onia - «Quando começo. 
pobre J•GVO brnzileiro, que tem ta.nlos ~efensores opposiçào a C5te governo?-,, 
e tantos amigos, e;tá sujeiLo a tres machinas Esta opposição éaccusada de fa7.er t:i.m:rnduãs 
de impostos. Elle paga o imposto municipal, nas disc1:1ssões dos orçamentos. Quando, em que 
o imposto proyincial e o foiposto geml. Ha parlamento, cm quo ópoc:. utreYeu-se um. depu
materias que sãe1 trilmtadas pelo município, taclo a dizer que as discussões dos oc·çamentos 
p~h provincia. e pelo EstadG. n[o são a strn. primeini. obrigação, não são o seu 

Em um paiz em que os elementosde'tr·abalho primeiro dever'! Quando ô que um JlOVO se 
aini.la são Lilo rare>S, em que a vi.Ia se va.i tor- julga realmente livre senão quandó é elle que 
n:mdo caríssima em todos O> povomlas, ate os dispõe do seu dinheiro e das suas pessoas? 
mais humildes, a c~maracomprchende que este Não é com esse magro esp"-ÇO de tempo que 
ca,nollo ha de uu1 dia curni.r os joelhos e n:lo ;is impcrtinoncius opposicionistas abso:vcm ao 
conti:lu(lr. go1·erno, não 6 com est •S duas ou tres horas 

E' necesso.rio evilM' este momento, não ir que gasta &. minol'i>1. nesta retborica tão malsi
eslo.gnar as fontes d'' nossa indttstria sugando- n:J.(la o tão digna de lournr, porc1uc pelo monas 
lhe a seiv:i. que ::úncfa lhe re:st;i. ; mas para isto revela que aiudii. h;i. actividade nesto paiz, aue 
o remeclio serâ imlic[l,(10 por uma commi~são? faz cotu que as cousas não caminhem e qtle 
Não, é pt·eciso que todos se convenç,\m de uma po.reça que são regi.dB por :i.quelb. trislo lei do 
vez que nenhuma destas medid~ póde ter alvião, a que se t•eferiu o nobre deputado peJo 
seguimento si não fôr apresentada pelo go- Rio de .Janeiro. ·A minoria nad:~ conseguiu, os 
Yerno, que C quem dispÜõ da verdacleira forç:t. orçamentos passam Ci>lllO O governo OS delineia, 

E não lia nisto unm ccnsu~a. pois é assim n1io é a mino~ia i•csponsavcl. 
mesmo q_ne as cousas do,·eni seguir.pot·que, si o Aquillo que ;i. liôa fe, a convicção, a noção do 
ministcr10 tem realmente uma maioria, si esta dever, no que lia Mlle de mais sublime e mais 
maioria confüi. nelle e lhe clã o seu ~poio, ó sério, a intpirou. ella o foz. 
claro que e1eve sujeitar-se â sua direcção, mar- A minoria trouxe o subsidio dos seus re
ch:1r de accôr.10 com elle , sob pena de anarchi- cursos ; póz á àisposiç:to da reducção das des· 
s:ir-se e nnda produzi1•. pezas pnblic:ts cm urna época em que. o the· 

Não tem o orador coragem <le fazer applicação souro está exhaus~o e o contribuinte não pódc 
ao :ictual gorcrno, que j;i incorreu na censuro pll.gar mais, tudo quanto o sou estudo lhe 
dos povos doMtwury, mais felizes do que a mi- tinh;i. aconselhMlo, e <lisso ao go1'erno-«eis a·s 
noria, que niio pôde ley:mtar ·uma queixa !"Cduc~ões c1uo vos aconselh&mos ; offerecc
sem que seja accusada de vúdaclo e d~ produzir rnol-as ao gove1·.oo como obra cle ve;·dadeiros 
taiiumduás. Um gm·erno que vai despo;•ttir as patriotas». Alguums dossas i·ecl.ucçues iam offen
desconfianças :il6 nos povos innocentcs segrc- .ter amigos ; 1nas a müioria fechou os olhos as 
gado.> por mat.as virgens e invias, na phrase suas conycniencias pv.rticlarias e traçou ao gC'
elegante do meu nobre collega por Minas. verno o caminho que lhe aconse1ha1·am como 

bmzileiros e não como :i.d,·orsarios. A cam(l,!"a 
sabe o quo sncccdeu; levantava-se um minis· 
Iro. a diiia quG não podia aceitar as emendas. 
Aguard.,, debo.lde a minoria ra1.l'íes elo um:i. reso
lução tão grave; as emendas eram r~joit~das; 
e o nobre depntac\o, cuja palavra àovia esl'tr 
a.o lado dl\ minorfa nest:-. boa '"ererla de e,·.ono
mia.s, o nou1·e deputv.do nega-lhe o sou voto e 
acompanb.a o governo n0sto cnminho. 

O Su. FELICIO 1>os SAxTos:-Não se queixam 
de5te governo._ 

o Sn. Go;JES DE CASTRO diz, que (l carta e de 
data recente, e as expressões süo tão :i.speras 
que o nobre deputado teve receio de prestar os 
seus labios para orgi<o das queixM dos seus 
cammitterttes. O nobre deputado acaba de con
fess:i.r que aquellcs povos têm um correio mensal 
e este governo, por mais jovon r1ue sejn, jà 
conta mais de qua.tro mezes, o já nos ecrtões 
de Mucury se sabe que o Brazil tem a gloria., 
a raríssima fortuna de ser. adrninistraflo pelo 
mini$tei-io 2i de Janeiro. E' de lá que p::u·tem 
as queixas, e tacs foram elks que o nobre àe
putado da maio!"ia não se quiz ·fazer orgão dos 
seus committentes infelizes, que ostão collo
cados nesta tristíssimacontingencia-ou mt1tam 
ou são monos. 

Crê o orador que por mais seyera que fosse a 
queua produzida por S. Ex., ella :ficarã. sem 
sem resposta. O governo tem mais que.pensar, 
tem grandes questões, que· lhe prcoccupam n 
menta. · 

.O Sn. FJCr.tcro nos S,1.;:uos:-Com essa grande 
opposição. 

O S:a. Go)!ES DE C.<aTl\Q, continuando, diz 
os nobres deputados levam a·sua injustiça até a 
accusar-nos. Esta pobre opposição o que fai:, 

v. r.-50 

N:t camar:i. ~ó ha uma de1•rota vergonhoso., 
ó :i.quella em que o derrotndo pretendia o 'lue 
não era jasto, o que não era conveniente ao 
bem estar do pa.iz; mas essa derrota mesmo, si 
aquello que teve o info•·tunio de ser derrotado 
obrava. de boa fó, si h&via apenas um erro de 
intelligencia e não de vontade, é gloriosa ; por 
que alia exprime em ultimo i•esult:.tdo o Lrium
pho do \)em publico sobre as pretençücs dcs

. arrazoadas ou imprudentes. Por consequencia 
que importa. que uma voz discordante ·falle em 
forc;i.s caudinas 1 

Si as· economias eram justas, si não desorga
nizavam os serviços publicas, o nobre deputado 
era obrigs.clo a. Yotar por ellas, fosse qual fosse 
a. razão que inspirava o sou voto . 

.Q Sa. F.EL.ICIO nos S.u;TOsàá um aparte. 

O SR. GoJIES DE CAsTRo iliz que o nobro de
putado por Minas· está acostumado ·a usar da 
oculos; S. Ex. vê os seus adversarias através 
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de vidr~ que alteram as proporções rcnes dos 1 O Sn. Go:1u:s DE CASTll.O diz que o nobre dcpu
objectos. P ediria o orador a S. Ex. que sub- t:ufo ~abe quanto llte seri;t ag1•ada\'el a sua co1u
stituis;;e os seus oculos, porque não lhe re- panh1a: mas <!uer que S. E"S:. lbe responda 
presentam ae cousas oomo ellas são. Pois ê porque não apresenta S. Ex. sg i 
ci·1,·el que um p:irbrn.entar Lão distincto, um Pois acha que pesa aobre os hombros d:i. mi
patriota tão prova.do, queira. negar ein perfei- ROria pequena carga de estar acarretandl) sobre 
to cou:.eciraento de causa as economias que si anui vontade d~s serventuarios publieos, que 
a minoria propõz ao orçamento, economias q, ue nunca reeebeiu bem a diuiinuição de ;-enci
de facto não desorganizam serl'i~s, ant0s or- mento,; ! 
g:milatn alguns que estão des01rganiza<los 'I o SR. F.Et.tcio oos S.\~'t:os.: _Eu Ja ti,, e a 

O Stt .. FEt.1c10 Dos S.\:-.'Tos :- V. Ex. s·lbe cora~em de propor aqui essa suppressi!o. 
que "otei por :i.lgumas del~s. O SR. Go)IES oE CASTRO pergunta a S. Ki:. 

O Sn. Go:11.Es º.E C.tsTRO nao tem a p:-et· n- em rela.ç.!o ,í. suppressão dos arsenaes, si ~ti o 
çã' de. ter de eor _to4as as_ cmen1fas ; ma~ o nobre deputado na si1 u:ição embaraçosa. e"' que 
facto e que cll:i.s toram mmt•s e apenas ào:~s a minor ia se aeha r,ollocada. S. Ex. tem a ra
o~ tr cs foram appro\·adas, porq~e os n.obres m1- rissima fo rtuna do ser representante de urua 
m~tros se decla:-:iram cm perfeito :;cco:-do. provincia central. que não tem arsen:ies de ma.-

O SR. Feu cro oos S.\XTOs :-Si Vv. EE:s:. rinha n em pôde ter. 
pudessem con;ult.u só o p:i.triotismo, teriam O nobre deputado ve que ha na opposi~ão 
apresent.'Mlo outra.se r11ui to 11Jais import:intes. conservad.or.i. deP.ut.'\dns de provincias que tem 

O Sa. Go:uES ·DE C.t.>.-no responde que a mi- a.rse~es de marinh,,; esses mesmos enteRBem 
noria niio te\"C a preten~.ão de esgotar todo o qu.e ~a:i siio essas dospezas que se '1erom sup-
assumpto ; apresentou eruend,is, que fora.m o pmntr.. . . 
resultado dos seus estudos, e convencida de que A mmona decla.rou que tm~n ~Olll$ pensa.
seria possivol ainda respigar alguma causa. tneu.to~ n:i.s su,~s eiuend~.s; o prime1r? era não 
Hesse iuunenso orçamento do impet·io por ei.:em- adm~tllr na lei do or~.amento. 01º2'»lllzação dG 
pio ; mas não tinh" moios de e$tudo su.flicien- ser~1ç~s novos, nem dcsorgan1zaç:Io de Mrvi
tcs e ~1uiz tr:izGr a c.:i.ma.ra, não uma arrua de ços.ex1stentes; o segundo era lliio que_rer le
oppos1ção, m'.l.S. um orçamenttt, que 1.udesse ser galizar no orçamento despezas crea.das d legal
ei.:ecuta~o por quem quer que fosse ~o~·erno mente por decreto, como fez o nob1·e e:s:-ministro 
na. occasião em IJ.Ue a lei entr:i.sse e"'l!I~ exe- da i11err11 com a bibliotheca do ex.e1·cito na córtG 
cução. e a escola de artilMri:i. no Rio Granck 

. l'í~o o orado~. o menos ~onsiderado dos oppo- _O nobre dep;ita~o .(!>or .Minas é sem con.test~-
s10111~~ns (aao a.peiados), m-.s o nobre deputado çao um cios iua1s dtgn?s mem?ros do parttdo h
(apoiw.mdo pai·a o Sr. ~ladrarlc FifJUCira) , que. berat .e por conseq:iecta. o mais respe1tado1· da.s 
e o seu chefe nestas materias, declarou de ma- doutrmas do seu i;artido, e, pergunta-lhe Q 

u cir.1 tão no1ll"e para olle e tão dig na do parla.- orador, não foi sem pro do~ma desse p1wtido 
menta- nós estamos pres~revendo regras de n ão tolerar q uo o gov~rno usurpasse attribui
conducta do nosso prol'rio partido ; estamo-nos ções do parlamento ? 1'i~o .sabe o nobre depu
pren:lendo pru-a, não direi an1anhã, mas depois, ta.do qll() uma da~ a_tt_:1bu1çõcs do _par~meuto, 
quando fo_r1~os gov~r;io, ~os a.present irmos ~ui expres;ia.. na cm1stt1~1 ça<:' do ~mper10, e (( li~ só 
em oppos1~.ao ao mrn1ster10 conservador, que se ello. so o poder leg16lnl1Yo põde crear scrnços 
mostl".:i.r tão. pouco es:rupuloso no dispcndio dos permanentes e dotal-<>s º! Porque não acGitou n 
dinhei ros publicos.» emenda, q'lO apresantou :i. minoria. negando 

E o <1ne re>ponde :i. is to o noure deputado 1 fa.nd~ p11.-a a. escola d() art ilho.ria 110 Rio 
•Não füestes todas :ts economias, o vosso pro- füande e p:tra :i. bililiotheca na. cõrle ~ 
pri~ p:i.rtido tarnbe.m gastou á l.1 rga.,. Nito viu o Eobre deputado que e "'overno, n:i 

Si se que r ouvi~· nona. coufissiio completa e J>erma.nGncia ths c:uuar:is. como q~e quorendo 
f7an 1'lt. de ~rre\lend1n;iento por se1uelha nt8$ pra- lernar mais solemne o seu desprezo. com
t1cas, a m1nor1a & _da se.m o .menor pezar, por- prou terrenos da Mise~icordia. por 600:000.$, e 
que entend~ que e mais triste persever~r no quando a mioori:i. profligou este abuso. o que 
erro do que confessal-1. fizeram Qs nobres deputados 1 

Mas não se fez tod:is as G:onomias. diz o · . . 
nobr~ deputado ; e por,1110 não completas. E1' . O ~R- F.ll:LICto nos SAXTOS : - Ja dlsse que 
o sao. tral>~lho 1 . votei conlra. 

E si a minoria, não propondo toda.S as econo- O Sn. Go~r:Rs DE CASTRO : - S. Ex. votou 
mias, ainda assim ell.as não foram aceitas qual · contra., mas o~ outros membros da maioria 
seria o resultado si levassemos a razoura ~ todo acompanha.rani S. E~- 1 Eulretanto, faz justiça. 
o orçamento.? a .todos ; declara a.ltO e bom som que nenhurn 

ü SR. FzL1c10 n:>s SANTOS dá um aparte. clel!Gs tem menos p21.triotismo do q_ue S. E x .. e 
do que·o or11dor. zela com. menos cUld~do os in-

O Sa. Go:.u:s DE CAs:no ~ nobre depu- tere~cs do thesouro e ào parlamento; mas isto 
te.do pergunm porque a m1nor1~ nilo supyr1me lem origem no espírito político que nos pr0ju
dous acscnaes. Acba que _S. _Ex. tem mi:ao ~ oa dica, em que todos os ~vernos se succodem 
a~sen11.es _devem SG\ suppnm1dos; maa porque 1 com as mesmas idéas, e quando sJ afaga urua 
nao propo} S. Ex. isto 1 nova ordelll do cousas, o autorizador · lega. ao 

O Sa. F1:Ltc10 .DOS Si;sros: - Si quizer eu 1 sou succ~r _os seus màus habitas o praticas 
proponb<>-<> com V. E1. 1 de verdade1rn. 1llesalídade. . 
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O orador tem-se alongado sJbre o 11.ssumpto. 
Não p_ede descnlpa, porquo segue exemplos mais 
antorizados do que o seu, mos p"de a execução 
da lei qu' e o result::ido do :iccôrd.J de illustres 
homens de estado, e qualquer trabalho q tle 
uma commissão pudesse a?r;,sentar para ser 
conyertido cru lei, quem poderi;i :lsiegura:· que 
essa lei seria melh01· obsen•:u:l.a do qu~ e o acto 
addicional '? · 

O noke ministro da agricultura daria raais 
a tten ção ao que se passa na sua prov in~in ? 

O S11.. A1;..-xs DE A&AUJO (ministro da ag1·i
culWl"a) :-Protestei. 

O SR. GmrEs ln: C.\sTRO 1·esponde que 
S. E::;:. tinha um meio para prot •star c~m mais 
cfficacia do q11e o fez G mais completamente do 
que o póde far.01· na tribuna, era dirigir-se ao 
presidnnt~ da provincis, ao del1Jgado do governo 
unperial, e dizer-lho: não sanccioueis essa lei, 
pwque é uma illcgalidadc. 

Seja cpal fó: o governo é elle o culpado de 
todos estes confüctos, dG tod:i. esta anarchia 
que est:i consumindo o priiz. O presidente da 
provinda sabe que não põde fazer senão a po
lítica do ministerio. e si o governo rende home
nagem ao cumprimento da lei, o presidente 
segue a mesma poli tica. , . 

Na occasiãl'l em que se discutiu o requeri
rimento do nobre deputado por Santa Cathal'ina 
foi dito que a lei era da situação passada, que 
a lei tinhit sido ap~rovada por dous terços. Os 
nobres- deputados sabem que, quando a lei é 
rejeitada por inconstitucional. ou dc:i::s:a de ser 
sanccionada :.:-ele presidente, fundado neste mo
tivo. a approvação pelos dous te:ços LOma-se 
inefficaz si o p r~idente s:tbe cumprir o seu 
dever. 

Qual foi o proced im cn ti:> do governo diante 
deste almso do seu delégado, que conformou-se 
com o vo~o da. assembléa sabre uma lei que elle 
tinha deixado de sancciomir pOl" inconstitu
cional 1 

O S1;. CANOtoo DE ÜLlYEIRA :- O presidente 
da p1·01•incia. p ·de conforiuar-s'.l com a segunda 
vot:ição da asi;embl~a. 

O SR. Go:11zs IJR CASTIIO não acha que seja 
occasião de ~·entilar si o presidente da provit1cia 
põde l"econsidera.r o seu acto a vista de uma 
votação por dous terços. 

Não à por vaidade que o nobre Lel.'l.de'I" da 
maioria interpolou o seu discurso no do orador, 
em repetidos apartes, po1·gue quando S. Ex. 
falla é sempre para cuwprir o seu dever, mas 
desde ja declara. que uma lei não sanccion:i.da 
por ineoustitucional, não pó 1e ser p11blicada 
nem exe~utaàa.. pelo simples facto de ter sido 
approvada p)r dous te1·ços dos votos da assem
bléa provincial. E' questão de direito resol vidti. 
por um alto funccionario publico, que deve ser 
pauta.d:t por motivos muito pederosos e pelas 
normns da lei. 

Nelle a. autoridade deve sar coherento, porque 
o cump~imento da lei é um sô e não póde tomar 
NJsoluções pró ou contra, conforme o vento que 
sopMI.. . 

Declare o governo qual foi o seu procedi
mento diantD dosso a.ouso àe te~ e:s:ecução uma 

lei a. que foi negada a sancçlío em virtude de 
vicio inconstitucional. 

Si o governo não praticou o acto , tolerou-o, 
fez seu o abuso. 

. Mas, dizem os nol>res deputados : :.1 lei foi d!!. 
Sltuaç~o p~ssada, dess~ situação que lhes leo-ou 
to.ias os mãus exemplos, dess~ situação que ~ão 
encon~ra ?Os seu? adversarias, nem siquer 
esse sile11.c10 respeitoso que as grandes victi
.w.as costum:i.m i nspi.rar. Pois bem, essa si tua
ção condemnadi\ ha dG perdurar na prol'iucia do 
nobre ministro da agricultura 1 

Ha quasi cinco annos que o pal'tido do nobre 
deputado estã. felicitando o paiz e aindJ. não ti
vestes a fo1·tuna de ter uma assernbléa provin
cial do vosso lado ptl.ra pôr cobt-a aos abusos ? 
lJm abUSO destes qt1e encontrn em VÓS uma 
p:i.lavra para o profiigar, perdura ri!'. vos'ª 
provineia, actu;i.ndo com todos os horrores que 
re 'Ultam de uma lei iníqua ? 

Como tendes permittido que perdure essa 
lei, creP-ndo in1posLos abusivos, p1•otlueto de 
uma assembléa sem patriotismo e de um par
tido menos patriotico do quG ella ? A vossa 
pahvra devia ser pira condemnai· o acto que 
estabclece11 impostos de importação, ferindo a 
Coustituição do lmpel'io, impostos que são co-
1.Jrado~ para manter o serviço publico, dizeis ; 
mas não vos lembrais que não podeis pagai• 
serviços de qualquec· ordem que sej~. roubando 
c':lm impostos, porque ê um roubo todo o im
posto que não tem uma base legal 1 (.4poiar.los 
e muitas apal"te~.) 

Os nobres deputados interrompem-me sem 
razão-exclama o orador-e declara que diz isto 
mesmo da sua província, e de tod(!)S. 

O SR. Gi;r;En.oso 111..i.nQUES da um aparte. 

O Sn.. Go}Il!s DE C.\ST!l.O :- Isto não o ques
tão de proYincia, e alt~ questão ele moralidade 
administrativa. (Apoiarlos,) 

A lei prohibe que as assembléas decretem 
impostos de importação. Uma assembléa que 
fosse, 20 (iUO decretassem semalhante imposto, 
a. coudemna~iio se:b. a mesma, a censura 
igual. pungente, acei·ba. 

Po,• que durante tant.cs anno$-pergunta o 
orador-não destruistes a influencia, que o 
partido vosso l\dversario e~ercera, fazendo vo
tM um:i. lei tão iníqua 1 (Cru:;a10?.-se aJartes.) 

Si no dominio conservatilor se deram destes 
factos, não fo1mos nos os inventores; o exemplo 
Yem de todas as situações, mas nài>houve par
tido ainda no Erazil, qne unanimem~nte acei
tasse semelhante doutrina, que encampasse os 
actos de uma fracção qualquer do mesmo par
tido. 

fa declarou quo protesta.1;, sempre contra 
estes abus~s ; mas ha de levant:tr sempre a sua 
,·oz para não consentir que o seu partitfo uni
camente carregue com esta responsabili
dade. 

Não se refere ao ~araná, senão com ores
peito que deva ao berço ele um ministro, q uan
do níto houvesse outros motivos; não se refere a.o 
Parana pa.ra tornar odiosa uma provincia que o 
orador tem o poz:l.r de não ter ainda visitado; re
fore·se a todos que seguem e;te min caminho, 
porq U(l a sua questão não é de proYincia, é de 
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prin~1p10; ; e ~ p~incipio violado _ no Par:i.n~, 
n:io e meno.; \•1obdo no ~far'l\nltao, en~ P: r
naiuouco, e om quulque~ Ot\tt·•t provmcta. 
(.4pi;iados.) . 

Esta ê a verdiu:ie; e si tocou n!'st ·~ ponto o 
porque cloe\t-lho 1·er q_u~ o 11obro d~ p uta1{0 lem: 
brou :'e camara. liue a<tuelta lei do P:irao" 
ainda <•rn ieilur~ dos conservadore-<. 

O SR. G:i::n;n.oso :\hntw11;; dà um :i.parte, 
(i ol'ad,,r pel'gu.nta: •1ua11do foi feita ess:1 lei~ 

Foi 110 no'so domínio. mas o nosso domínio 
lllerreu ha perto de ciiico annos e vós conser
vais esse 1 eg•ido. 

O Sn. Ge:-:irnosl> ~Lu:.QuEs <l:í um apa1•tc . 
O oradm· não ~e·con.sidcra competenta par:L 

.'l.ccusar o nobre àeput:u!o pelo Paraná ; não 
a.c~.us~ a ning-uc:n; n;l-0 pode t~r a pretcn1;::0 d~ 
,·or no seu i llustre colleg:i um complicc <lossn 
loi mouslruosa. 
Accu~:i. o seu i?:i.rt.ido e '.La situ:i.-;•1o, por te~ 

conso.ntido q:.1e uma lei in\qua porJ•1rasse :\lê 
hoje, pc:g-untnndo a•) govoruo, t;io digu:uncnte 
~eprcso11t..""1.do na pcsaoa do nobre miui;;tro dn 
s.g-ricultm·:i., pwque é que não revogou essa 
led 

S. E:<:. dis;;e r1uc pt·owst'lu contra. clh e o 
orado;· tomou :i. l~ber;fade do lernbr,1r-lho que o~ 
p:·otestos do g-oyeru? são ordens, ao p~so que 
os protestos da opposi•,'1l~ sio p11lnv1·as (111e os 
\·en.tos a.rr,~i)~lan1o11ae li~\() t~r:i.1 consequ.~nci.::i. 
Não dcsejnY:i r1aP- o nobr~ ministro pr(1tcs
tasse cmlt1·a a lei,11esejav,; •1ne tl\·essc 01•dcmM1o 
ao seti pres[dente qne promovesse a l'evogaçno 
clelloi.. 

O gov~1·no , pebs mús pra.tic;tS da nossa ll.d
miuistraç.flo, governa de nnis ; o gornt·no, por 
e;;sn.s lllesnms ru:is t>ratic;;s is l'ezes go 1·ern11 
<le 111enos. 

Q1\ando clle ;wvBrn:\ de m:i.is, tira a acção âs 
locnlidades o às pro,·inci;:s, tr,\Z tndo preso, 
como um :wA.r;, o ~u thesour<>. Elle go1·erna 

·de menos q,u!l.nd() vê que os s eus presi1lenles, 
qno ás vezes nã-0 sabe escolhe~. porque muitas 
vezes as presidenci.~s sio meios de vida o ou tr-.ls 
vezes silo occup1ições de ociosos- elle governa 
de men,s, quando rê que os s~us 1m~sidentos 
não ohedccelll ng. :ui .~inistrnç;io a.o pensa
mento c:i.tdial do go•·e,·no g"Cl';\l ; quando con
sente que ass':!tnlilóas fo ceiosas JegisleJII de 
um modo que v:ti levar o cle~ani1 1:0 1i in<lustri:l 
e no eommercio e a.narchis'.tr todos os inte-
resses . 

O SR. ALYES DE Aa.\UJO (mi ni$t r o da 1tfFi
cult1.wa): - _Não ora. ministrG nesse tempo, pro
testei como ct<hdãQ. 

O Sn. Gomes n:i: CAsmo: - 11fas h.(\jc <iue 
S. Ex. tem o poder infallivel.por que não in:1uda. 
q11e ess:i. lei dcsappareça ? 

Pensa S. E:t . que sori:i. este um fa,·or menol' 
füiLO ;íc1uelh pur:e do lmpei·io, que se or gulha 
de ser s ua pat.·ia ~ Pensa o nobre iuinistro qne 
::1qnclles pobres não llw b.eijariam a mão, 1nll.is 
ngradccidos, $L em vez de um trecho r!c estrada 
de íerro, ou de nomeação de um commi8Sll.rio 
p:i.r:' «jlanh:w borboktas , ..... mandasse que 
fossa i•c1·og-ada R<JU<lll" lei i11iqu:i e illeg:i.I ? 

Era esta uma gloria digna de occupar os ta~ 
lentos do nobre ministro, melhor do que est.'IS 
rceriminaç.iie.~ b~11~es, cue nilo fazem lll:\ÍS do 
<1U01\'ÍY:l.r OS odios e COD\'el"ler utu:\ corpor~ç!(O 
l:to ill_ust:o cai um logar onde as 111:is p:i.ixõcs 
,·êm h rpwlar suas r.ont:.ts, recorda.ncfo um pa..i
sru:lo q\to n:to e inteir;unen~c sem gloria para. 
nós ll fuzcndo-nos ver ter h gri.mas de <li>r sohre 
nossos erros, que s:io L.'lnlo nossos como 
\'O!;SOS. 

Conchte, pedindo perdão :i. cam:ll'a po1· ter 
:i.buõado por tanto tempo da sua :1ttenç;io. (iYti.o 
(lpoir.iclo~ 9ero.es.) 

VozEs : - 1\luito bem ! ~luito bem ! 

O S:i.·. F'elicio elos !S:~ntos pe
diu a. pnhwro. sómcnle piw:i. d::i.1· uma <3:<:plicn
ç:t~, visto como duas proposi~iies s•1ns não 
for:1m bem. C<HnJlrCh(mdid:is pelo 01•ador qtie o 
precedera . 

P•Jderia JICdi:· estas providenci;is pnt•a o Mu
cury Ms nolJrcs ministros ; mns, .ten(lo de pro
cede\·-se l) ~evemente :i alcição <lo nohro minis-
Lro da rnarinh;1, l<:'mbrm1-sc que qual11uer ruo-
1•imento do tropa. da _cõrte p:i.ra estt; província, 
o.tr:i.vess:uHlo o <l1~tr1cto por onde o nobre mi
nistt•o 6 c.:i.n<lidato, poderia dar ;l opposição mo
ti\•os p:i.r.t os mesmos clamores, quo fo~:un Je
vnnt:tdos por occ:i~ião <la. expedição 110 fot•çns 
daqui p.""l.ra Sanh Catbarina. 

Entrol:mto já se bavi:i. ontendido com o nobre 
ministro da guerra, que, como minoiro, ern o 
c:innl mnis competente ti:tra levar estas r ecla
m:tçl\es. 

t:ni:i, Ol!tl':t c:-:plietti:'õo tcw a dar ao nobre 
•fopulado, ri•mnto i respost.a um pouco acre 'llle 
S . E:;. deu a :ilgttns ap:i.rtes seus, 'lu:mdo o 
ornaor fazia ccnsttra.s à opposiçit() ; e entiio de
clar:i. :i.o nobl'c deputado e MS illust~cs membros 
d:i opposição cons<'>rrndor,1, que ó pol'que tem 
syinpathias particui:i.res, especia.es pela nobre 
opposição, <1ue lhe faz cedas censuras. . 

Enton<l.e •[UC deve sustcntal' o go,·crno. por-
11ur) este pótlo ser substi tuirlo por outro pelor
o 'lª • nüo •t•inr· dizer (JU<l :i.poio em tndo os 
n<11.oros mit111lros, :i.s$Ím corno <1110 <lelxO de 
:ip"i" r a 011posi\·:'lu e111 ;i.lgumas d:i.s censuras 
•1Un clla fu7. 110 iruv~rno. 

Eis o caso de \Un g"•>Vc,·na dcleix:.do, iml!t'c
vioientc o criiuinos:"l, por,11te yfl <JllC :i.5 ).J l'OV ill
ci:i.s se dcl>ntcm em fall:• <lo ro~ursos e n~o lhes 
mand:1. ao mcno~ "'lmini~trndo1·cs '1" ª tcnh:i.n\ o 
b om senso de :ibrir çamii1ho a cs.~c ., r~ 1:ursos, o 
consenLe •1t1c uo1:t lei attcnta l•irb ola Co11itiL11i
ção do Imper!o, h.a tão lnrgnç; ::tunnll, ··onllnnt·l 
a "l'Í 'l"Cr impunemente :i. fo.ce <bs ~c •1~ dclo;r:uloij, 
a.t~ que o clamor dos ()pprimi<los lenha nchu 
nesLa. casa e que estes nlio fazem seoiio um pro
testo que o vento a.rrebata. Sou• oloiwro11 (t1r11111 provenidos pcl.J orador 

tlo":1:1 •lolilw~a~iíu •lo unimo, •1110 to11111ra, do 
E quando dizemos P.st.as cousas, dão-nos como 11l.1 i1rn.,,..l11r nu •'• 11111rn cm l1wlo~ o~ netos como 

consolação e ultima esperança o ~guinte ; - pnrtid:orio; o porltlnlo, 11111•n•lu <'Cllilllm ~ op
protestei. · ro•i~1lo, •Í )'Or•1110 ont•.•n<lo •1110 c!la, opio -
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ta.mbem t ' m füncções muito importantes no 
pai-lamento-merece sua e 'nsura. 

Foi pot· isso que noto t1 que a. nobre 01Jposi
ção não tivcsso a ncccssa.rill co,·ag-em p.t ra. pqr 
de p:irte inte1·esscs de locnlitlad·,; não pl'o
pazesse a Sllppresslío de dous :irs,!>nacs, a sup
pressào de legaçlí<ls inuteis, co!Ilo a da Rasúa, 
onde não hu Qm b,·azileiro, o outra~. 

O orador deseja ver a opposi~.ão em sen vet•
thdeiro log-n~, a.nüuada da precisa coi·ag·em 
para stign><~tisar cci:tos factos. 

Concl1ic dizendo que ten-1 "compnnhado a 
opposição era observ:u:.ões •1\!e tem cH:i. feito à 
administraçilo, e tem outr. ts vezes deix:i.rlo de 
acompanh:il-a em pcr1nenos d•italhes de .~dmi
nistraç1'o, 011 mesuw de econonlia, por lhe p:i
reccr qnc n11o vale a pena sacl'ifiwr o govorno, 
<1uando e1tt1·etanLo se l'e~sua.cle muit 1s vezes, 
de qlle o g-ovcrno se diri~ira pir cerl<>s 01Jse,·
n1.çõ ·s d'1 opposição; porctuc, como diss,~ um:i 
vez o nolH·a dcputad0 pelo Rio de Janeiro, ti.s 
economias ' stifo mais na reali~açüo polo go
verno, C:o crrn ua de·:,reh<;ào pelo p~Ll'lamento. 

O Sr. -'5i..lvcs <.le _<\..1:a.ujo (mi
nistl·o da <i.~•)•ic><ltui-a) :~e;, •. presidente, não 
é das tarefas mais simples tomar parte em de
b:i.tes, em 'lllC entra o nob:·ç (leput,•do pelo 
::lfaranhão: a sna prafic:i. pat•h,mentnt•. os s~ns 
altos l:alentos, a sna syrnpathic.~ Yoz, chamam 
sempre ncst:• cas~. tod~s as o.dhesõe~ :1 si. ... 

O Sa. Guiu:s m: CASTiW :-Menos 11 de· V. 
Ex. (ífüo.) 

O Sa. Ar.YES DE AR,\U.J'Q (minist ro da. ttgri
CH!t~mi) :-.... m:1s, ten4o o nobre deputado se 
refül'id' tr~s vezes ao ministro da :i.g-ricultUl'a, 
coropi·ehcnrle V. Ex. ci.ue er11. m.eu devei-o dever 
stricto :tcon1p:rnlrn.r :s. gx. n!ls obeervaçces 
q12e fez em rebçiio a esses pontos, em que in
vocou o meu nome. 

Disse, o no:.irc <lcpu<a<lD: « O go\'erno go
verna de mnis e goYern:i. ele menos » ; e S. Ex. 
tem plon:• r:izão : os llOS$OS govo,·nos tê:n go
vornado de mais e lcm g-ovorn:iclo do !}Wnos. 
~fos, cm vez 1lc S. Ex. col!oc:u• o actual go
verno no tct•mo m~dio e na s;;a posiçful leg-.il, 
o que vimr,s, Sr. p1·esiJenLo? 

Aconselha quo o ministro ordene :i. a.s~em
blén. pnlVÍHCÍal que in·oceda d~sta ou daquclla 
fô:·wa. 

o SR. A~D!UD& FrGuznu :-Ordene, não, 

O SR. Ar.Yllo DE Ar-.rnJO (mi;;i•t•o dei ag;·i· 
cu/.tti;-a) :-V~ V. Ex., Si-. pi'Gsidenle, que, 
governando o gorc1•no de mais. ~Dmo S. E:s:. 
dis>e, aconselha,onkGtanto, ao govemo que c.-.n
tiuii.e ::t. fP)\"Grna.r <b 1nais. 

Eu me recordo, Sr. prcsid.~nto. dos abusos 
que comrnettiam as assemblé:ts p~ol'inciaes de 
cl"ear comarc1Ls a tC1rto e a dit·~ilo, o de um 
a.viso rle um ex-ministro da justiça oràenando 
nos presiclentes de provincb 1u!l não s:rnccio
n9.sscm taes proposi~ões ; as :.sscu1l,lcas pro
yindaes revoltaram-se contra es>c aviso, ;;cha-
ram c1ne º" occasifo pi·opria eri\ 11uc o> pi-•)
sidcutes <levi:uu deliberar e nffo pot• mn act? 
anterior. se:·n conhecer :>s condições tias co
n1<\rC:1s i1ue foss~11< ct•ea<l:1s. (.lpa;·tts.) 

Sr. prcsidento, o nobre dcp~unrh P<)lo '.lfa
raP.hào, tr.ü:i.n<l.Q dos iuipo~tus 1n·oyinc1Ms ele 
importação, lra!.ando de~scs imposto~ incon~ti
tueionaes, qa3 vcxo.m o po,·o. que :•compn
nhani n prorlnc~.ão desde o mr,1Mn to em •iuc 
elia começa :i. caminhai·, <1ue \"iío de encontro 
ao ccmmm·cio desde o mmnen lo em que ent~·am 
em umo. provinci,1, destas tarifos de prnvinc'.o. 
v. p1·ovinci:J., como S. E:s:. denomino1t, do~sn luto. 
de imnostos, luto. (le colloctoi·ias, S. Ex. con
fessou· qne em sua pro.-incia tn: 111Jcn1 exi~te o 
imposto do ü11pot·tnção. 

O SR. Gom:s DJ-": CAs11;.o: - E~tá cb.1·(1. (Ha 
otttros apa~·tcs .) 

O Sn. ALYES ·DE ARA.UJO (mi;iist;·o dr< ag;·í
cultm·c:):-Dis~e S. EL •1ue 1~esse to>npo e~n 
discipnlo. Pois r•u diroi a S. E:s:. ne.5sc tempo 
{liscipulo, {iuo c>sa ()scola c::ea:!c1 n·J paiz a]lpa
rece11 laiu\lcm cm minha proviuci:i. Peço li
cença à Ctull.:i1·a ca V. Ex .. S1·. prêsidcnto,pa7a 
referir os fact~;;, sem :e meuu1· i1;tenção t1e 1·e
crimimw, sem a m6n01· inlençào do acc11sar. 
tanto mai.s '1ue O> seus p1·opng-11adores infoliz
mente ji nilo e:scistom. 

Esse$ facto• n:to fGmnn bom conheci<los, não 
for;1.m bem ini:erpretados; e i11L•)< d<J toma
rem-se as informaçues pr~cisas accusa-so :i. 
~uem,Sr. pt•esirlentc? Accus~-se n. umn .~ilnaçlio 
<1ue nã•) tem a n.i.enot· culpa. . 

Dizeis \'os: «Bem, e o que füeste.' em ;-osso 
tempo'I » Eu vou mostl'ar a \'V. EE:;:. o que 
fi.7-eruo~. von dar as informa~.;)es <le r;ue os 
nobi·es depntaci1Js pr.-cisnya111 parn cmuinhar, 
parn poforem fa?.er :i. ceasur,i.. 

O Sit. ,\:>D.l\.\DE Fmullm.~ rhi urn:i.parte. 
O SR. ~\r;vES DE ARAUJO (m inis!;•o da a9ri

ci<ltura):-Que occnsilio tinho. do d::1l-r1s'! Qu:i~do 
promova. sa discttliu isto? O nolmi deput~clo por rn-

0 SR. ALn:s o~; AR.WJO (ministro ela a!Jri- cidentc Lron'l:o esta: questão u tel11 da discuss'lo. 
cultiwa) :-Que pL"omorn, cine nconoelhe, riue o nobre deputado por Sl\nt:L Cl\tharina trato:r 
insinue, que mande insll"ucções ::tos ,;cus prc- della, apresentou no salibado o seu rer1~en
sidentes, eu comprchendo; mas o termo de mento, que fico11 adiado por ha..-ai:cm J?C<lldO n. 
que S. E!:. uzou foi ·BtdMc. Or.~ , ~st~ terwo pal:wr:i.. Qaando havi:i.mas de d1scnl1r esla 
não pàde ser Glupregad0 por um. nunt,~ro .de {jUestão seJião r1uando ella "ppt.rece. ~ ~ neste 
estado cm i·elaç.ão a. um:c a.ssemblea provmcrnl momento em qae el!:t a.ppareco e 'nc1dente
(apoiallps), que é a unica compotente pa~.• de-: mentCJ é tm7.ida a discnss~to permittfl.-me V. Ex .. 
cret::ir impostos proYincines; a um go1·erno pro- ouça-me a camara, o yerá que não existe a. 
vincial, qu'l é o unieo competente p:i.ra regtl- menor r.1zãu pai·n as :iccllsaçües que for:im 
lamenk•~ esses impcstos. (Apoiados.) feitas com a eloquencia com q_ue o noiJr .. • depu

O Sn.. Gmu~s DE C.\$1'!1.0 :-Si o 
qllizcr, o Jlr~sidente da pt•.Jvincia. nãa 
na hnrl'Orcs rless~s: fui o que disse. 

go.-e:·na tndo pelo :t\Iai·unllito as sabe fazer. (.1poiados.) 
s:tnccio- Sr. presi<len te,, a minha prmincia tem fracas 

rendas e entretanto deixou em cofre qna.ntia 
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~~pei·ior a 100:000$, quando subiram os :imigos 
elo nob1·c d~rue ... 10. 

O Sn. A:-:muD& F!GU.L:lll.\:-Em que anno'I 

o SR. A1.n:s DE AIL\UJO (ministro da arvi
cttll!<ra) :- Em i868. Era C'O. presidente d"
:issemblér. ness:i. oçcssiilo e no discnrso cow que 
cnC<Jrrci os tr,1b~lhos deixei tambcm ficar con
úgnada essa quantia. (Ha difF reatas apw·t~s.) 

Bem, ::11·. presidente, succe:leram-se os tempos 
~ :i 11ro\·inci;i. elo Pii.r.1ná encontrou-se em po
si~ão de tGr uma divida inferior à su:i. renda. 

Nest<ls condições o presidente q ~e concor
reu p1•incipalmente para :ivolunrn.r a divida 
viu-se natur:i.huente en1 apuros : tinha o se1·
Yiço ordin:i.1·io da província, e tinha o set·1·i10 
extrnordint\dO dos juros e amortização, e 
então lembl'on-se deste rneio: creou 3°,'o sobt·e 
generos dr,i impo1·t~ção. (.4.pa«les.) 

Como n~o p~otestei? Eu com meuc> amigos 
n~ssa occ::1sifio protest:uno se trouxemos o p1·0-
testo "º couhecimento do col'po l~s-islatfro. 
Como os nobres deputados. dissemos: estes im
postos são de im_porta.çào, a :issemblêa. provin
cial !li'io os pàde cobr:u·. 

Este protC$tO foi lovado ao conhecimonto d:\ 
assemlJléa, q ne apresentou um project<J, depois 
do q1rnl as c::ts:'s ímportadol'as na.da p:1gara.m. 
(Apartes.) 

Diz, porên1, o nobre depn!.a.d•J : neste cnso 
[,ind::t andastes mal, porque nilo cumpristes a lei 
JWO\·iii.~i:'1 dri Pa.rantí.. 

Pois bem, eu ap::t11ho esse argumento e com 
elle defondo o preoidente do Paranâ que achou 
esta loi; o -presidente que é um dos moços m:i.ís 
distinctos. um jtlriscon~ulto conhecido nesta 
c<il'te, onde 3tus graR<les talsntos silo roconhe
cidos, mandon exerntal-a. 

O Sr... Go\!ES JJE CASTRO : - E é pnr e3s:i. ra
z~o que acho que elle não ha de Maitar a d~
fosa ne>se tefreno. 

O Sn. Al.YF.s lJE .\RAVJO (ministi·o da a9ri
C«Uwa); - Mand~u executal' a lei em rel:i.ção 
n. este impo -to, mas, encontrando relut.ancia da 
p:wte <l"s casas de import<tção, o p1·e~illente da 
província.com a. prudencia e o aiterio que todos 
lhe reconhe ·em. ordenou que estes que em sua 
opinião julgavam não d<~ver pagar o imposto 
a;sign 1ssem um termo ele füinça., sujeitslldo a 
:>.R;;embl<2a provincLl. em sua proxima reunião, 
:i '111estão de interpretação, a sabcr,si o imposto 
de 3 •j0 , referindo-se ao consumo, .abrange 
igualmente a. impo1·tação directa. do vinho ~s
tra.ngeiro. 

Ve. po~t·rnto. V. Ex .. Sr. presidente, que o 
nob~e d<iput.a.do palo Maranh.io não tinha razão 
alg-nma n:i.s obs<'rvaçiies com que honrou-me. 

O Sn. Go~IE:> Dll C.\STRO : - Estou descon
fiado que o p<etiiuente, moço habil como ó, pense 
com migo. 

O Sn. GB:oi<:Roso M.\RQUES :- E" um moço 
muito distinclo (ctpoía.rfos), e muito conhecido 
l elo ~eu talento e criterio. 

O Sn. ALvl':s llE A1ut;JO (ministi·o da agri
cultura) :- Estimo muito que todos o conha· 
çaro e Ou\·ir rnzes de todo·i os lados da camara 
que o honrem desta fórma. porque ó digno disso. 

O S1t. Gol!ES Dll CAsTno :- Estou desconfiado 
que el!e p 'nso commigo. 

O Sn.. ALVES OE AtUUJO (minis ti-o ·da ag)·i
cultura) :- Portanto, Sr. presidcmte, fazendo 
a maior justi('..a. ao nobre deput~do pelo l\fara
nbão, estou certo de que S. E:.;., si conhecesse 
os factos corno os acat>o de expor, não affirma.
ri:l censm·as tão :teres, não iri:i até onde foi 
cm1 rela~ão a este nssumpto. 

Tenho concluida. {Muito be;l1.) 

Vai :i. b1prüair a seguinte 

Reclacçiío elo vrojec.co n. 1.34 A 

A assembléa geral resolve: 

Art. ! .o Emquanto não for m promulgo.cfas 
as leis que fi;o;;i.m 3 despeza e orçam a receita 
geral do Imperio, para o exercicio de 1882 a 
1883, continuarão a vigorar durante 03 pri
meiros qua tl'O mez's do mesmo exercício· as 
leis ns. :-J017 e 3018. de 5 de Novembro de 
1880, sendo us desp ~·za> feitas propor~ional-
mente ao tempo da sna duração. . 

§ 1,o Dur:1ate o r .~ferido per iodo r.~gularâ a 
tabclla de creditas especiae; que acompanha a 
mesma lei n. 3017, e \'igor!lriío os crClditos 
concedidos pelo decre lO n. 3004 de 29 de 
Abril do corrente anno, para a construcção das 
estrada~ de ferro de Paulo Affonso e Sobral, e 
pll.ra o prolonga.m;mtlJ da linha telcgraphica de 
Coritib'1 às fronteira.s do Imp<lrio. 

§ 2.• Fica o ministro da agricnltut'a autori
zado a despender com o trafego das estradas de 
ferro de Baturité até i6:700$; P. de Sobral a.té 
70:000$; com a.s obras do abastecimento d'agua 
:i capital do Imperio ate 9130:000$, e conser
vação e custeio do j:1rdim do campo da Accb
mação :o.te 16:000$000. 

§ :3.• O ministro e sccret:i.rie d~ est~do doa 
negocios dn fazclldn podertí ".!tfectuar.no mesmo 
periodo, a.s op~r~ções de credito necessarias 
p:m1 fazer face, na fa!k'I de renda. ordinária, a 
todas n.s despeza.s :mtorizndas. 

Art. 2.• Ficam revog'1.das as disposiçõe> eni 
contrario. 

Saio. das commiss~cs. cm iO de Junho de 
1882. - .4(foiiso Celso Ju,.ior. - Leopoldo de 
Bullwes.~eneroso .11Iarques. . 

A discussão fica ndi:i.da pefa hora. 

O SR. PnEsIDEi.-rE dà para ordem do dia 12 
de Junho o seguinte 

Pri?ncira pa;·tc 

1~ discusst1o do p~Qjecto n. :137, approvando 
o d~crclo d~ G do Maio de 1882, que transforG 
pens&o aos menores Joaquim Francisco, Al
frGrlo e Brazilia. filhos ão cirnrgião-mór de 
brigada de commissiio Dr. Joaquim Antonio de 
Oliveira Botelho. . 
Continua~ão da discussão do projecto 

n. H7,sobre pensão ao padre Joaquim da Silva 
Cosa~. 

2'' discussão do projecto n. 112 A, vindo 
do senado, wbre transferencias de fr~gue
úas. 
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Discussão unica d:i. emenda. do sellado 
(projccto n. 90), abr indo um cr&.lito de 7:300$ 
ao minis terio da madnba. 

1~ disc11ssão do· projncto n. i:l5 A, sobre 
o p:1trimonio d:i ma.triz di Villa. de S. Simão, 
prei~·ir1cia de S. Paulo. 

Segunda. pw·te (á 11/2 ho,:a ov, antes) 
\ 

Continuação do orçamento da' marinha. 

.4.' s 3 horas oit antes 

lnterpellação do Sr. :\lac-Dowcll ao Sr. mi
nistro do imperio. 

Lovnnta-se a sess.:1o às 3 3,"l horas da. tarde. 

.ACT.\ D.\ 1G~ szss1o Ell 12 DE Jc;;njo DE 1882 

Presidencia do Sr. Ferreita <le Moura 

SDDLllUO.- !'olbm solorc a acl~ os Srs. Za1110. Li1u:i. 
Du3rlc, Lco11olJG Cuuhn, t~oncr-O:to lforqucs, Isnacio 
:\?3tti u ;.-E~ ·i:11I E:\'rt:..- nc,uc1fol~Ul-O LhJ Sr. E:>cra· 
gnollc Tauu3r. l\~11.::su do Sr. wiu iS1ro tlo i1111t0rio.
-Onou1 uu Dt.t.-PrDjtlc.to .; Jli. 1.Ji., U i o.Jt.2.\. l>i!·curw 
do Sr. C.1.t'\'.1.lho Rc:z:cnJc .-C.rça1no11l.o J:\ 111:11·i11 1l;i. 
Pisc1mo ,lu Sr. ílurruo.E;traJ~ 'l'chcira.-lnlcrpcll~· 

r.~o do Sr. ~la.e·Oowat!. Ili1'~11 rso;. J.os St$ .. Mac ·.lJOl.\'CU 
e rni11l ~tro J.o hn11cri.o.~-OnD~.\r vo DIA., 

rão do Gu.ahv, Prisco Para.i~o, Seuphico. Pe
retli, Rodríguos Junior, "\lcoforado e Paulinó de 
So11r,a. 

Comparecem, fora da ho~<1 regimental.os Srs.: 
Be;zerra. de ~ienozes, Am:i.ro Bezerra, Carlos 
Affonso, Costa Pinto. Fr;i.ncisco Sodró, Frn.nkHn 
Doria. Pereira da Silva., Pompeu, Souza Car\·a
lho, Ruy Barl>o11a. Affonso Celsn J unio1·, Fcfü
berto, Augusto Fleury, Ar:1u,jo Pinto. F. Bdi· 
s:crio, Duque-Estradi> Tci:i:eira, P:1ssos '.\!ir:mda, 
T. Henriques, )fartim Francisco Filho e Felicio 
dos Santos. 

Fal tu1, com c:i.us..'I. participada. os Srs.: 
Adriano Pimentel, Aecioli de Azevedo, harão 
de Anadia, Barão dé Ara\agy, i;onies de Castro, 
lldefonso de Araujo, '.\lo~eira de Barros, :lfat ~a 
:Machatlo, Vaz <!e ~folio, Viann:i. Vaz e ~larti n1 
Francisco . 

Faham sem Ct\US:l. parfüipatl:i., os Sra. : 
Diana, )[eton e Silviano Brandão. 

L~-se a acta <!o di:\ 10 de Junho corrente. 

O Sr. Zaui.a. sente-se ac:inhado de 
fazer considerações sobre n acta ila sessão 
de s:1bbado, es'ando o Sr. conselheiro Mo1m1. 
hoje na. l>residencia da -:am:m·. e nW.. tendo 
assistido à ses.5ão do dia. a. que se r<lfere. 

Nota defeito, o dGfeito g~a.vc, na acta, qu~ ,: 
preciso que seja corrigido nos Lel'mos do nosso 
regimea to. O orador assistiu à sess!io de sab
bado e conaeguinteruente procllr<l a explicação 

A's 11 horas, feita a chamada, acham-se do que se est:i po.:;sando. 
presentes os Srs. : Ferreira de Moura, Ri- A camnrn. sabe qne na. sessão de qnarLa-fei~;i. 
beiro de Menezes, Loop0ldo Cunha., Basson, ullilua, depois de tor um doa nol>res d<'p•.tll\.dos, 
Ma.noel Carlos, J osé Marianno, João Penido, membro du rna.iol'ia.. rer1uerid~ prorogaç;io ne 
Theophilo, Peroira Cabral, Almeida Olh·eira, sessão por du:os hora.s. o nobre t ccu/cr clessa 
Almeida. Pereir.\, Juvencio Ah-cs, Escr:i.gnolle lllesma maioria, im1uediatnmente depois, re
T!\uaay. Silva Maia, lgnacio :lfartins, R:i.- ouereu o encerramento da disc11ssiio. collocando 
tisbo11a, Vfoir.i. de Andrade, Joiio C:iet::1no, â roes'1la caro:i.r;\ na. tr:-; te condii;il'.o do i•ot:u· 
Almeida\ Nogueira, Candido de Olh •eira, Pra- tllfü\ incoherencia . 
<lo Pimentel, Rib~s , Cantllo; Gonç:i.lvcs de 
Ca.i·valho, b:i.rãa da Est:i.nci<~. Rodrigties Lima, O Sn lG:-;ACIO IILrnTrss : -1~ Mlllra o regi~ 
Aristides Spínola, Camat·go, l\fac-Dowell, Hen- mento. 
rique Marques, L'lhôa Cintra e Zama. O Sn. C.<:-;orno DE 0Ltv1mu : - :'ião apoiado; 

Comparecem, depois da chamada, os Srs.: o que n:1o é do regimento e falbr contra o ven
Rego Bnrros, Rodrigues Fei~oto, Montandon, cido. 
Low·enço de Albuquerque, Lacerda'.Vern~!.., O Sa. Zuu diz que não esti fallando conl~a 
Cru:i, Alfredo Ch.wes, Atronao Penna, Maciel, o vencido. 
Antonio Pinto,Bulhões,Alvaro Caminha, Rodol- o Sn. CA:-;oroo nE Or.r~Enu :- !\ão me re-
pho Dantas. barão de Canindé, Casteilo 131-anco, ti.l'o a V. Ex. 
ba.rl<o d:i. Villa. da Barra, Andrado Figueira., O Sn. Z.uu diz que não contes ta ao nobre 
Lima Duarte, Carneiro da Cunha, Geminiano, leader da maioria o direito que tinha de requerer 
:Souza Qneiroz Junior, Antonio de Siqueir:i., 0 encel'ra:nento : usou de uru direito !ezai, que 
Silva. Mafra, José Pompou, l\fanoel Portell:i., lhe du 0 regimento da casa; mas parece-lhe 
Carv:ilho Rezende, Generoso llfa.rqttes, Abe- ciue S. E:oc. não de,·i..1. ~ervir·sl) nesse <ii rei to 
la.rdo de Brito, Sinrnl, Salustiauo e liarão da desde que a. C(\ma.ra h«Yia reC<Jnhecido a neces
Leopoldina. . sidade de uma pro:oga~.ão de duas horas pa: :i. 

A's U horas e 50 minutos. ach:i:ido-se p:e- continuar a discutir m~teria de umanha im
sentes 63 Srs. depntados , o Sr. presidente · p<>~tancia, como era a prorogativ:1 do ori;~•-
abre a sessão. menti). 

Comparecem depois de :ibert:l :a s •ssão e Este incidente, porem, nlllfa tem •1ue ver com 
ainda dentro da hora regi.menu! os Srs.; Fer- a.quillo de que se trata.: Bem on mal, coheren
nnndes de Oliveira., Andre Fle11ry, . Espindola,. te 011 incob.ereutemente, a ca.mara votou o en
Ferreira Vhnns, Olympio Vallidão, Ulysses cerramento, e n:io ha. remedia senão nos su
Vi:i.nua., Cr11z Go11v~, Alves de Araujo, Souza jeitarmos ('-sua delibeni.ção (apoiado~) ; mo.s 
Leã:o, Gonçalrns Ferrcirn, Coelho Campos, Tar- fic~rá. constgsado o qu: nunc.• s~ .nu neste 
quinio de Souza, Soares, Joaquim T!l.varos, ba- 1 pa1z, e o que nunca o p:i.1z perdea.ru. :i ca.mara : 
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0 te~ csb ro~.1 uheci<l.) a necessiébde de uma O Sn. Lrn.1. Di;ARTE :-V. Ex. está eng·anado; 
discussl\o e immerliatamente ter votado o en- eu estaYa na mesa quando a commissão apre
ccrr;rnrnnto (le>s'.\ discussão. (Apo<c1dos e rnTo sentou a rcdac~ão final. 
apoiado.<.) O Sn. Z,rn,t pede perdão ;io no!Jre deput~do; 
)fa~.cncorrn<la a discuss_ilo 11a 4uar_ta-fcit-.i. po1· e diz c1ue tmtm·:, da questão como deye ser tr~

um neto lle forç:i ~fa rn:uona,acGo de fo~t;a qu~ na t;1d3. ?>fie 11ega ~ue os i!lustres deputados h
re:i.!idu<lc nã(I foi sentio o esfo,:ç,o <le t1m ins- vessern p1·epa.r;ulo a redacção no sablJaclo, nem 
t~n~c. ;t consc~nencia neccssan~. o <le,•ct· <los que a ti,-essem assig-nado: e ponto (tue não se 
~eus iilustres collegas er;t terem fon1udo casa 1 discute. Acredita que elles o fizC!'n:n; lllns, 
'.1-:i. seita.-feira pa1·a. rntare1n a~nillo 1ue ellcs prep;·u·ada a redacção final pela con:miss'1@ de 
.1ulgavam da ,.m:uma urgenc"'· Entrel::into, i·e1lacção, não sabe em qtte -hora podia, o!la se: 
~om p:is1no [Ja:·.i. tmlus .•pie conhe cem.o me~a-1 :i.prcsont:Lda ú c:uu:.tra, s~não n" ho1•J. n.., expe-
1üsm0 destas co•·po:·açües. o governo que n:i. dientc, salvo si a cllmara tivessG deliberado po1· 
•:ina:·ta-!'eit·r. tinha feito os~ontaç'1o il<l .força, , Ll•Wl ucgenci;L <JUt: est:i. materfa. set·i:i. lida em 
fazendo vo~r o cncen·a,1•enl? eh maler1a. em' ordem <lo dia; porque a ordem <lo dia, segundo 
àiscG.ssiio, não pôde conscgm1· dos seus. amigos os t0rmos do a1·t. 7-1 do reg-iwento, não pôde 
(l~\e formass~1u ~ns?- par.• v.:it"''c:n :iqu1llo (l uc sei' a.ltcrad;t senão por ul'gencio, ou :l<founent?, 
n ellcs p:u·cc1~t lncllspens:n·el e urgente. votach pela c.i.mara; e a ca1n:<1-:l na sessiio ac 

O 01·:1dct· apena~ tio pa~s:i.g-cm !'t'.- notar _esse sabbndo n'ló votot1 urgencia algnma pa1·a que 
f«cto, para ttn~ os nobrns _ 1111mslros l1rcm fól'<l. do.s hot·as cfo rcg-imcn'° pudess~ ser hlo 
delfo os corol!anos 11~ccss:u·1os, .e pa1·•t qac um P"-l'Ocer do commíssão, e po.reeer que é a 
fiquem to<los convene1dos d<t. .-crdnde do q110 ultinrn rodacçí'ío de um pt·ojecto. 
11!_es lliss~. q~1:tndo nffirntoa que tolcrrmcia e Todo o trabalho qn<) vem do :cio das corumis-
nao apow trnha o gove~no nestn cam~l'a. ~ües d·'ve sei· organiz~lo eoo forma d() paL"ccei·, 

:c\fa.s nfü> ten~lo havido se5s~o n01 sext«-fcir~, e O> p:i.reccr()s não podew ser trazidos ao conhe
a c:mia1•a.1·~unm-sc no s'.lbbado, e. cumpr~ ~1- cimento dJ. casa., senlio pelo modo por que de
zel-o, rel1mu-~e cont o concurso. da 01•postçao, termina o art. i50 elo regimento. Si isto não_ se 
po1·,:uc SCll1 o concm~o da oppGs1ç,:;:o ll governo dou, se yr. ru no Dia,-io, ele hontem. quCl publica 
teria ainda. Yisto pns'l:\r v sablxtdo sem sessão e os trabalhos da casa. ptiblicada a ultima rc
n'.ío podedn. cons~gui~ a YO~:lçfio deste mn.:;-no àacç~o do projecto da r.igoluçiio prorog;ifo·<\, sem 
proje_cto de inleri::sse nln!. C\o s~bb:i.(.o, porem, que a esta cawara fosse p:·~sente o parecer d?
rcumm•1-11os e foi rntatlo o p1·,~;ccto da proro- cororuissão de red;lCç:l'o, como pode1·ewos vott1r ? 
g-ati\·a do orçamento, o s e o F · < te 

Entenole o orador tJll<l o. vo~~~ào do P''ºJ·ecto . R. .~xoroo J?ll 1,n-EHU =-:- 01 pre .. en 
• · 1 ,. :i. mesa o o p1•cs1dente <1ctermmon one fosse no s:11)bRdo er.1 ,·eg;1m!!nt.\, bem C[UO obs~rve ;LO bl' d • 

hom·ado lew/e;· da mai01•ia 'l u e n \·o taç~o foi pu ica 0 • 
feita em hora incornpeteute, porque sô devia O Srr. GE:-::Jrn.oso )fanQt:Es :-A rcdacção foi 
ter Jogar osta vot:i.~ão depois '!'10 se tivesse es- a.p,es•:ntada no <lecm·;o <la sc,;são. (Ha oiai-os 
gotado o expellientc e ti1·essem sidv lidos os p:i.- apartes.) 
rGccres e t•e11uerimentos que sob:·~ :i. mesn ~xis- O m·ado1• Jêo o.rt. 150 do r<lgoirne11Lo, e di7. que 
tiss0m. E. ist:l o <1t1c deL<)r;niaa o roginlcnto; j.i se vê o <111e, adoptadu dcliniLh·,.mcnLa o pro- . 
e esta a p1-.1tica '111c se segua em todas as as- je~ to, sera ellc remettid•) ,; commissão de 1·edac
scrnlJ!ea~ em occ<isi\ics como e$ta. ção parn o rctluzir A devida fürn1a; que DSt.1. ro

Cheguemo; <latrcl:i.uto :i qucstl\o-continúa o 
o~mlor: Em hor~' bem 011 mal os..:•Jlhida. foi no 
sabhado vota:la a pl'Orog-;1tiva rlo orç:m1cnto. Se
gundo as disposiçõr.s do :•rt. 150 do i·egiiuonto. 
é cln.N que, votado o projcct.o, ello deYia ter 
sido remettido, com :;.s emendas que teYe, :'I 
conKlissC\o d~ 1·êd'.l.cção para esta dar-lhe·1·e-
dac~iio final. · 

O Sn. Cx..-'.>rno DE Or.rVEmA: -- r:: foi remoL
tiao. 

O SR. Zct;u, foi rcme!lido. rnpete o orivlo~, 
mas as.,is tiu i sessão <le sahbado :llé á ul
tima hu~a com alguns illustrc~ deputaào.s, e 
tem o dírcito ele pei·guntar :i mesa, <Í. camarn e 
n quem redigiu~. nd:l-a que hoca~ dessa. sessão 
a eoairnissifo de redJc~rro apresentou a rcdacção 
:final do p;•ojccto. Nenb.u:n de nós \-i.u; ninguem 
o sabe. 

O SP... '.\L~c-DowELL : - N:i.o foi :tpresen.tada. 
O SP... Z.rn.1. não e o testemunho ele um só 

homem , ainda q.ue este bast."1.$se: ó o testemunho 
de todos os deputados que aqui compareceram 
no sabbado. A co!llJnisslio de re<L-i.c~ilo não apre
sentou :i. redacção final no sabbado. 

dacção d ;1·c Sel' aJOl'CS•l!l\a<la a cam:l.!':L, düVC SCI' 
impressa no jornal cpic publica os nosso; l!·a
balhos pa;·a. ser depois vot:vl:1 pela camam, 
snlvo o c~so de urg 'ncfa depond,~nte dos dous 
tat·ços dos depILt:11elo p1·osenles. A cam:11»1. ó 
q\le resolve. 

Comprehende-se per'fdtament o alcance de 
semelhante óisposição. O regimento quiz que a 
ca.mat·:i. tivesse sciencia do J'l'Ojcctc redigido 
antes d;i. publicação, ral.ão pel::I qual clle de\'0 
ser lido n:t mesa, :ficando ao doimtado o direito 
de no dia seguinte veri5..:ar se M di&posiçõas 
ragimentaes foram observ;i.d;i.s. 

Não é licito em circumstanci:i. alguma passar 
a commissiio, cttmarariamente, o seu trabalho 
pa~·a as miios do presidente da c.'.lsa, (A1ioiados 
ela opposiç!lo.) O p~recer deYe ser lido pelo 
Sr. 1° secrel:tt•io, par;i que a camara tenha 
conhecimento. (.4_poiados.) 

De tudo isto vê-se que houve uma infracção 
regimental, e o q11e · ma.is cí, o o~ador s~nt0 
dizel-o-um mrmejo que não é ui.gno desta ca
mara. (Protestos.da ma:oria e apru·tes.) 

O que diz a ~~ta., não tendo sido observado 
pelos membros da camm•a, que :issiatiram. ã. 
sessão, não tem o valor de poder contestar·a 
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opinião de q11alquer de -ses membr0s; e 0 em
pregado tJ. ue fa~ a acta nib falia mais a ver
dade do que um re'preieülaD.LC d1 uaç;?:o (ll11·•ia
dos.) ü que vem publicado hontcm no Di ... rio 
Offici«l iwporta infrMçiio mani!esta do regi
mento, preteriç'io de t0d<1.s as prii.ticas parla
ment ires e urn manejo para obter-se a votaçno 
d,L .-edacçlo, .h.oje ll.U() o;; nobres 1fop•1 tados não 
conseguiriarn tirgencia paril. semelhante ii.~sun\
pto Serw. n )Cessado dous terç·Js do' 1·otos dos 
deputados presentes, e ~abern muito bem os no
bi·es dsptitado> que não ol.Jteriam- es•a votil.
ção. 

Far.endo El!!tas observações tem o orador por 
fün pedir a cama ·a que appl'Ove a emenda, a ue 
vai manJaJ', áac~a, pai·a gtie volte a redacção· do 
projecto i commissão; e que só depoi;; de apre
se!1 l:><da, lida, seja publicada ;:iara depois ter 
loga.r a votação, \A.paiarlas da opposiçao .) 

O Sr. Lima Duarte: - Sr. p1·e
sidente, a consciencia me diz 'lue aquelle> qne 
ma conhecem julgam-me incapaz de prc•star-u.e 
:i. qualquer manejo. ( l>fuitos apoiados; 
apartes.) 

O S11.. ZA~IA: - Fiz justiça a. V. Ex. 
O SR. L!MA Du.\RU: - A minh,, con<lL1cta, 

tanto publica corno particular, não autoriza a 
este juizo. 

Presidindo os trabalhos da casa na sessiio de 
sabbado, posso assegura,· que foi apresent,.do ;i. 
mesa n parecer d <t "om1nissffo de t•edacçiio sobre 
o projodo d~ p·orogativ>L do or.,,amento, assi
gna lo, creio •1ue por .. todos os meml>rns des;;a 
cum1uisa'io. O digno deputado <\ll<l occupal".i. o 
Joga· d l secre tarin pe.iiu a. pahh'l'a pala ordem 
e deti cnn a ela exist ·nr.ia des~a r1;dacçào, lun
çando a nota- a imprimii•-se. 

Si a redacçí'ío foi apresentada ;;. mesa, como 
affirin<i. () no•1re do~uLadu. o Sr. Leopoldo Cunh;i., 
que então scr1·ia de primeiro S()cretai•íu, e Lc1·e 
o uxpedi11nto que ncab, de indi·•,tr. n:io \'ejo 
ruotivo par" :1s oilservaçõe~ do noure dep1H11Jo. 
( Jluitas apoiad"s t:apai·,~s.) 

O Sr. Leopoldo Cl1nb.a (ser'.'in
do de 1° sec,.etario):- Não se! como se póde 
agitar questão d~sl.3. · n.:1tureza. (Cru.:::an-i-se 
miá tos ap,.rtes e o Sr. /•residente i·eclama a 
attença:o_) o projecto d;i. prorogativa. no ôl'Ç:J.
inento veiu á mesa redigido na sessão do dia 
10, e cabendo-me então a honra de exercer as 
foncções de 1° secreWlrio, depoi~ da leitura 
lancei a nota competente par;i. que fosse pu
blicado.( Apartes.) is nobres deputados podem 
verificai· a noWl lanç~da. DG dia 10. Repito: não 
sei com que intuito se levantam questões desta 
ordem sobre actos q uo se p~ssaram com tod:J. a 
clareza. pon.do-se assim em du,vida o criterio e 
a boa fé com que :i. me~ll. desta. :+l!-gusta c:tmara 
desempenha os seus altos deveres. ( M• .. itos 
apoiados.) 

Estou habi IWidO a respeitar as intenções e o 
procedimenb dos meus nobres collegas. e pnr 
isso mesmo não posso dei:i::ar de :iroteetar con.tra 
increpações da or~em da<i.tiellas que ac:'l.ba de 
fazer o nob~e deputa.do pela Bahia, quando para 
isso não tem o meno r fundamento. (Apqiados.) 

V, I.-51 

Peço, pois, ao nobre dt.lputada peh. Ba.hiu que 
~-e~·Cta s ;brn os 1nut1.oe que teve p"ra fazer tão 
mJusta tLccusaçào a mci;a, para que de outra. 
vez. antes de apreciar os seus actos. procure 
ter conheciU1en.to exacto d~ c1tie a.qtii se pa$sa 
com toda a. publicidade. (J-Ii~ito bem.) 

O Sr. Generoso Marques:
Como m~mb,·o da_ coiumissão de _redacção não 
posso deri:a,· de dizer alg-urua$ palav1·as re1iti
v~mente a.o assumpta de que se ocCUI!OU o nobre 
de1mtado pela Bahia. . 

Vot(l.da a resolução proroga.tiva em 3• discus
são , no sabbado ultiwo, a. commissão de redac
ção rellletteu á mes;i. incontinenti esse. proje
cto, e .como se. t~atava de. negocio u .. gente, a 
cmmmssiio redigiu o projecta e o devoheu i 
mesa. ( Apm·tes. ) Nl';) houve procedimento 
camarario ; a. reda.cção foi ã m"sa sem a mena1• 
reserva, e lida em sessiio foi a imprimir muito 
de accordo com o regimento. Eis o que se 
passo:i e acnba de ser cnnfirruado pelos nobres 
vice-presiden\e, que presidi1'a á sessão, e 1° se
cretario. 

Co1n esta. explicação supponho ter mostrato 
a injustiça d" increpa~iio dirigida. ã commi.ssão 
pelo nvbre deput."l.do peb Bahi(l.. 

O Sr. Ig:uacio Martins i:-Sr. 
1•re idente, a questão levantada pelo meu il-_ 
histre collega, deputado peb Bahia, parece-,ne 
que não foi bem comp1·ehendi.1a pelos nol>res 
deputados que responderam. 

O mau illustre comprovinciano e distincto 
t\.aigQ, 'lue então p1•esidia a C•lll\ara, declarou 
11u() o parecer da corurnissll.o de redacção foi 
ap;·esentado ti mesa e esta mando ti imprimil-o 
p:m• entrar na ard~m dos l;raba.lhos. 

Apt•es~ntado o pai-ecer á mesa. do que nós 
ni'i11 duvülamos. nem é_possi1•el duvidar, desde 
quo S. Et. ;,>at'<nte e aceitamos a. sua palavra, 
•il\11 p;i.r~- 1•Ós valo tu lo; apresent;ado o pa
rccCJr :é mesa, a questão e si elle foi lido pe
r:i.11tCJ a ,•amara. 

Nilo podiJL t-t· sidu lido, porque, para sol-o, 
er:i. p ·eciso que a camarn con edess~ urgencfa. 
E' do regimento que nã • se ~óde interromper a 
ordem do dia iiara a leitu1·a desses pareceres 
em pi·ecedur urgeucia; nós est.a"'tmos na or

dem d 1 dia, o . or cansequench nã.o se poditt. 
inte ·rompel-a sem qu·1 a carnara concedes~e 
urgencia, ,1 u~ não foi pedid,·~ nem concedida., e 
nem podi" ser porque não havia numero, como 
se verificou logo no priucipio da. sessão. 

O SR. Lm.t DUAR-rE:-Mas o Sr. secretario 
pediu a palavra peh o~dam e procedeu â lei
tura. A camara. achava.se em um ta.l estado 
que não prestam. attençiio a cousa nenhuma. 

( H a outros apartes.) 
O Sa. foN.~c10 MARTINS:- Eu Meito a de

claração de V. E::;;. ; já disse que a palavra 
de V. Ex. vale p:i.ra nós mais do que t11do. 
Concordo com V. Ex. em que o nobre io secre
tn.rio hu o p(l.recer ; mas nã<l podia lel-o pelo 
regime!lto ínpoiados), p0rque. par:• ser inter
rompida a orifom: do dia. era preciso que a ca
ma.ra concedcs'e uri:;eneia. e, como já. disse, 
esta não foi pedida nem concedida, porque não 
havia numero p~ra votar. Ora, um acto pra ti-
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e aclo contr:i. o regfr.,e;nta considera-se como 
n:. ~1 :. 1ito, ê um acto nullo. 

O $n. CA:-\DIDO o•~ 0Lt YEIR.,:- l\l :1S (l :i.cta é 
vor . ::i.<l~i1·a : uilo põ<le ser "ceit"' n omend'1. á 
:i.cta. 

O S1t. lfi:>.1crn ::VIARTfl'B: - Aceito a inda o 
:1parti>. <lo nobre depu,J.do. Diz S. E:I:. que a 
:i.ct:. ó \'erdadcir3. nes<;:. i'"rta, que foi a pre
~en :. :i.:lo o p:.recer e que se procede11 :i sua lei
t\l!'3.; m:is S. Ex. conco:<l:i. comruigo taml>em 
ClU l itlO .. .. 

•) Sn. C.11'0100 I>B Ounnu :-!\ão concordo 
(i·i~J) ; ho.;-emos de discutir isto na occ:i.siilo op
por1.un1t, 11ue niio e "~·ora., toa$ si.11 quando en
l T'11' ~ni di''' l\~s:io :i red:i.cç:'io. Agora. discutimo; 
:i. :i.ctn. · 

O SR. l c;X.\CIO !\1.unixs: - ... si a redacç.ão 
não f•>i licfa , ou si o foi sem pod~r ser, contra 
o ragi:ueato, .-oneidera-~e como niio :1pre5co tn
cl:i ,., por eonsequencia, sem effeito :il~um. 

E" l ida , :i.poiada e po,.ta conj m1t:uuen te em 
discu~são a seguinte emenda do ~r. Zama: 

« 5uppri111a- se operiotlo 'lue começa.-Yai a 
imJH'inlir etc . S. R.-Ces11r Zama. ~ 

Ni'lo h:i.Ten<lo me.is qnem peça a p~lavra, é 
encerrada. a discussão. 

Pr.ocedondo-se ó. votação, é r-ej eitada a emen
dl\ e oppt'O\'a.da 1 aeta tal 'ldàl se acha redi
~ich1. 

OSa. 2• Sp;CRETARrn. sen·indo de 1°. di conta. 
<lo sc;,;uinlc · 

EXPEDIE:XTE 

Re,1 nct·i1u~ nto de D. Constança. de Jesus Cer
queira. pe<ii n•lo q1to sejam ~úbstituidas :u duas 
not:is <lt' zo:r.;;uou, que junta ao seu r eqncr i
men10, o qa•l s.'io de est.'1.mpa e serie ja rae:i
lhid.i:s.-A' commis ão de füzend&. 

J.;' lido e v.ü a imp~i mir o seguinte. 

Prsjectos 

188:2.- N. 13i A 
2• SY.BS:i.O 

A com1Jl~,:h de fazenda, a q uetn foi pre
~nt<: u pNJc cto do_ Sr. deputado bar<io de Ca-. 

111ndc, c.:nceclendo nn~e loterias pal'a p:ltrimonio 
da coloma orpha nolog-1ca denominad:\ Christinn. 
da pron11~i:i do _Ceará, considerando que; 
cmi>-)1.''' 1n<.11t,1 pr01:01toso o fim que teiu em visto., 
o pr0.1octo c<:>ntl'ari;, ;is tendencias ni:i.is de uma 
Yez m"nifesLltd>\S pelo podei· lc;"'islat ivo de 
restrin;;il' o funeslo .jo~o d:• lotoria.: que t.:mtos 
n1:lle< ha cn,usa<lo, e de parecer que não ~eja 
:i.dopt:1do o rnesmo projecto. 

Pai;.<) da camara dos deputados, i2 ele J11nho 
de 1882.- Pra,to Pimentel . - Abelardo de 
Brito. 

i 882.- N. t:li 
=?, ' SE~BÃO 

A :iss··nibléa g-eral rcsol;e: 

Ar l.igo uuico. &lo concedid:ts vinto loterias 
pelo pla no das actuacs loterias 1b. rór te, de-

vend<l oxtrahi r-se duas por anno, em beneficio 
elo patrimonio da colonia orphanologica Chris
tin a, d l pro;incia do Cearã; revogadas as dis
posições em contrario. 
P" ~º da c:uuara dos deputados em 25 de Ilfaio 

do 1882.- Barao de Cani>ide. 

E' lida. postn em di~cussãa e approvada a 
red:i.cç.ão do proj ecto n. i34 A . . 

Proced".l-sc i votação dos segain te s J.'!eqneri
mentos.cuj:i. discussão ficou en(Gl.'radti na. sessão 
de lO do cor-renle: 

D ' Sr. Antonio Pinto sobre pt•isão de um 
distribuidor do Glo/lo. 

Do Sr . Escr!l.gnolle Taunay sobre negocios 
de Sa.n t:i. Ca lharina. 

São :i.mbos rejeitados. 

PD.SS3.ndo-se à ;otação do rer1nerimento do 
Sr lgnacio .'.\fartins, sobre actos praticados em 
Sa.nta Catharin.'\ por juizcs <le pai-., o mos~o 
senhor pede e a camara concede que o requeri
men to seja 1•etirado . 

E m seguida procede-se :i votação e ~ilo ig ual
mente i·e,J oitados os dous r cquerim ·ntos do Sr. 
:!lfartiru Fra.n<;isco, S-Ob1·e a epiàetnià de Cann
né:t e a ;-en<la ele bilhetes de loteria. na. 
co'rte. 

O SR. Prt'EStD&NT& :- Tem a pala;ra o Sr. 
E$cragnollc Taunay. 

O Sr. E<Scragnolle Taun.ay : 
- Sr. presidente, embora rouco a. ta.l pon10 
qu" talvez V. Ex. e a cam>1.1•n. não ouçam o que 
tunho que dizei·, não posso deb:ar de vir â tri
tmna pa:·a pedir n.o nobre Sr . ministro do 
impc1·io, que nog dê :i.s inforonações que nos 
promctteu :>. re~peito do a1·to violentissilno pr~ 
ticado polo presidente d:i. provinch do Santa 
CMharin:i, adiando pela segunda vci & assem
blà:>. p rovincial. 

O Sa. lG:u cw MA11T1:-<s :- E' um ver1ladeiro 
attentatio. (.4poiados .) 

O Sa. EscaAG:xot.LI! T.wN.\Y : - S. Ex. as
segurou-nos que tinha mandado pedir in for
ma.•;i>cs com urgen cia, que eBSaS informações 
não tnrdaria.m., e q ue se apress:iria. em trazer 
ao nosso conhecimento as razões em que a.quel
lc prcs~dente httvia fünda.mentado a sua inex
plicavel resoh,~.ão. 

O nobre Sr. ministro do imper-io é prompt.o 
em fu.zer promessas ... 

O Sa. Ruy B.rnH05A :- E em cumpril-as . 

O Sa . Esca.\G:-IOLLE T,w.:;n :- ... mas muito 
moroso em satisfazei-as . 

O Stt. RuY. B ARBOSA·= - Porque quer satis-
fo..zel-as com discrição e pr11dencia. . 

O S1t. EsctuG~OLLE T.rnx.~v :-0 nobre mi
ni•tro do Imperio esLà esposando "- detestavel · 
política da. presente situação : os adia.mentos 
mdetini<lo!!. 

O Sa. RuY BARBOsA:-Não apoiado. 
O Sn.. EscaAGNOLLE T AUN<1.Y:-Jã fiz a devida 

justiçll. a S . E:s:. ; reccnheço qualidades na sua 
pessoa, mas tambem não posso deixar de reca
nhoccr que S. Ex., muito moyo a.inda, ê s~~ 
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pti_vel de aceitar a direcção •1ue lhe queiram· as razõ~s do proceder do sen delegado. (Co>irí-
imprimfr aquslles que, por traz da <'-Ortina, ni;a;;i. as inlcrri~pçr1es.) · 
dirigem a pofüiea do g-n.bine:e. (Ap!t~tes.) Os considerandos elo presi<ltlnte d:i provinci:i. 

O SR. RuY BARsos.1. :-Não apoiado. são ve.i·dadefras m·inif~st.aç ·,es de Ui'1 porl~r au
tocratico que se quer maugurar neste ;miz que 

O Sa. EscRAG~OLLE T.1.UNAY :-S · E:-:.. com acosLumado :i verdadeira liberdade ..• 
um. presi!Wnte do consellio da qualidade do Si·. _ . 
Saraiva, havia de sor, daqui :i.lguns annos. um (Protestos e reclamaçoe~ .) 
bom ministro ; mas,debaixo d:~ direcção mental O Sa. PnESlDEXTE :-Peço ao nobl'e depu-
do ac~ual presidente do conselho, vai-se acos- tado que attenda à disposição do r~gimento. 
tumando a querer, senão ílludir a verda<le, pelo o su. EscRAG:-:OLLE T,1.ux.w:- V. E::;.. esta 
menos a gyrar em torno della.·(Apartes.) em uma posição difficil. Agr:i.deço a generosi-

0 Su. Ruv BARBOSA :-Não apoindo. fasa é d:i.d., que manifesta! Sabemos que a maioria, 
simplesmente uma off'ensa gratuita. depois doa seus comprnrnissos co1n a:·galJiac.te, 

o Sa EscRAt>NOLLE TAUNAY:-Tenha 0 nobre procura fechar todas as valrnl:i.s à opposiçlio, 
deputado pacieucia. Eu deseJ'ara que v. Ex. mas V. Ex. 'abe tambem que n:i.q11el'a cadtlÜ".i 

deve mante~ o. imparcialid>dc a que o obriga a 
não ouvisse o <J.Ue digo. 1 d · (A · , ) 

O nobre ministro estása acostumando a mar- sua e eva. a posição. partes 1l o.entos. 
h 1 d N!t opinião de muitos tudo ó tam:i.nduá, me-

c o.r semp1"s ao a.do da verda e. O que elle quer nos as votações em ial'or do ,,.0 verno. (!lpai·les 
é ir maia ou menos contentando a todos os seus "' 
aínigo_s. (Ni!o apoiados.) e protestus. Iiitern<p;•(/es rcpecidas.) 

Si s. Ex. tivesse com effeito interesse a Em vista, porem, dainiportancia ão assmnrto, 
bem do serviço publico, si s. E.x. tivcss.e em- nchand<>-se malforidos os direitos do povo e o 

a · to adilicional, peço a V. E~. que wnsnlte :í. 
penha ara cumprir o que prometteu, toria ~-indo casa si lll:J concede urgen ia po!' alguns win ::
explicar-nos logo o.s razões que leva.r:i,m aquel- tos, afim do continuar 0 meu discurso, que tem 
le presidente da provinciu. de Santa Catharina a · 
adiar pala segunda yez a :~ssemblóo. provincial. sido inte•·rompido de um modo tão inconveniente 

por alguns nobres deputo.dos da wniori;i., quando 
O Sa. RooOLPHO DAl\TAS (ministro do i1n- V. Ex:. se consen•a silenciosJ, e qu 1-10 h~• 

perio) :- Ha apena.~ tres on quatro dias que muitoõ que desajam ouvÍl' o que eu pretendo 
V. E:s:. pediu as informa.ções. dizer. (.1p<Jiados e n<i<J apoiados . .4pm·les 5~-

0 SR. EscRA.GXOLLlll T.1.UNA'l :- V. Ex:. ost:i gziidos.) 
à espera das infoi•mações officfaes; entretanto , (Co1isi•Ua.da. a c(w1m·a, cor>crAe tt w·ye,,citt 
já tenho aq ni e apresento â cam:m1 o jornal ·pedida.) 
offic.fal da provinci:i. de S:i.nta Catha.rina em 
que vêm os absuTdos e abstrusos considerandos 
para justificar um acto de alcance tâ"o grave. 

O Sa. CA.:-õmno DE 0LtVE1lU.: - V. E>:. não 
póde foU3r sem pedir u1"gancia. 

O SR.· Esc1u.Gxor.LE T.wNn· :- V. Ex. com 
isto o que faz ó a traz ar ainda mais os trabalhos 
da <·amara. V. E:i::. ê um singular teader. Ha 
dias em que vem aqui tão sóruente parr.· atra
palhar a regule.ridades das sessões. (A.partes.) 

Honve uma occasião em que o ministerio 
precisava UL'gentemente do tempo, e V. Ex. 
su.bio â tribun:i. e levou s hllar ho1·as intefras 
com impaciencia de todos o.s seus ;imigos. 
(Apoiados, niZo apoiados e fot~i-rupções . ) 

V. Ex. tem muito geito para ser mais ob
struccionis ta. (.4.pa1·tes.) 

Esses apartes não fuzem mais do que demot'<n· 
a minha presença na tribun:i. com prejui:.:o da 
minha saude ; mas hei de em tooo o caso e com 
a m:i.xima energia pugnar pelos grandes -di
reitos liberacs que est.iio sendo conculcados om 
nome do partido liberal. (lrl 1,1,itos e ·l'iotentos 
apai·tes.) 

VozEs:-Est:i fallando contra o regimento. 

(Seguem-se o~tras inten-upçües.) 

O SR. LoURl!lJSÇO nl!! ALllUQUERQ.uE :-Eates 
apartes são wna censura ao presidente que 
esti silencioso. 

O Sa. EscRAGNOLLE TAUNAY :-0 · acto addi'
cional esti completamente liidibriado ; é neces
sarie que o nobre ministro do impei'io nos' d~-

O Sa. EsCRAG;>;OLLE. T.WN.\Y (coii1inwm1fo): 
,-Sr. presidente. ~m :l\t•nçilo ao •·stado e11\ 

que me ncho tomarei 11. ~éber~:ld•) de ~orlie _á 
. cu.mar:i. um pouco ele pac1onc1a. e de s~lencw 
:afirnde enL\ncíar com a r:la··~ia c0111paLh·cl co:n 
a falta do voz . a'Juillo qna tenho (jUG cxpm·. 
A~ racleço ú. camua " u1·gencia que me co1~

cedau. Aft:i.nço a V. E:c e u todos os col!cg-e1s 
9,Ue não tivn intenção alguma de ferir o me
lindre de nenhum nobt·e deputado. 

O Sa. J. PEl'tno dá um a pai· te. 
O SR. EscRAG:;oLL<: T.\CN.\\': -Retii·o cpal

quet· expressa.o d~sagra~;l\'el: '? qu_e pe<,:? e 
mais cri.hna n1?st:i. d1scussao, 1iue e mmto grave. 

Quando pela primeL•n voz fa.11 ·i a !'espeito 
dos motivos que levaram o pres1dent·~ da p~o
vincia que tcnbo a. honra d' ~·epre.;;~..;tlJ:l' ~ '1.drni· 
p:~la se,.,.und1 vez a assemblea prcvincw.l,e~;pu:r. 
as dive~sas versões que corri:lm a respeito d:is 
causas (iHe haviam moth·ndo :111tiolle uctu. 

O nobre minist1•0 •!o impcrio (ea ji o dis8C o 
repito. por,9.11c t.'\l\'~Z ru~üto$. não_ ot1viss~u11 o 
nob~e mimst1·0 do impcno uao so n.~ tr1 bn ii.1 
como p:i.rticnb.rmcnte ;J.~segurou-mo que 5CL'I•' 

prompto em pedir todns as _explic(l.1;.õ~s. . . 
Si não fosse o esca.rceo q uc hoJO l"v:int,;i 

nesta casa, aind3. não teriamas ns tão esperadas 
explicações~ entrM:i.nfo ll:i. mu~t•JS di.o.~ ~\ue de
vem achar~se em poder d~ :no br@ imi;1stro do 
impe:io as razões desenvoh:1d::cs dos inotnos que. 
provocaram :i.cruella detcrmmaÇão. .. · ~' 

Sr. prcs}dente,;os. c':msidera!ldos do prcsi:
dente da:' mmb.a pronnc i:i. <1.evem ca us:• r vet·ifo.-
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deiro pasmo a t )dos os e~piritos li~erae~; é im- 1sol1~~0 dessas sem ouvir prévi:i.ruente o go~ 
possivel fallo.r e.ou\ w:iis arrüganc1a. At1 ra uina ..-er 11(1. • , . 
ver<hdeim espada de B••cnno na bala.u ,~• di\S O Sn. IG:-r.\Olll M.\11 T1:-;~ : - fülo e poss1 vel 
l iberdades p~o~inciacs. O p~e!ild~ote d:i pr.i- que governo nlt;l\!U desse io, tr;icções taes . 
~'1ncia firma ate Wlla das raioes do seu ~~o d~~ O Sn. lwoo1.P110 DANT.\s (minis tro do foi-
1mpugnaçdã? ~e um 

0
depAulal do, dqun.nBdo e . 1 perio) : - O nolire deputado ouvirà di;pois as 

puta.do, o istincto r. e:san re :i.yma,o uu . 
1
. _ 

dos signnt:u·ios do prvtcslo apresentado no ~·o- ex p lCaçoes · 
vernu imperi~l contr:i. ar1uelle 11cto presidencial. O Sn. E;;cru.G)loi:..u: TAU;-; .1 Y :-Esga. repre-
Jà vê V. Ex. que aquelle homem andou b.usca1!- senta.ção d1~ o sog«nnto (Le): 
do razões de cal:io de esq•1adra par,\ assum~r o sa. ANDRADb: F1GU.P.nÜ :-Eutão o pre-
uma dict.adura., c ujas e<?nseq~encias para_ o p;m !!idente iotervew no r~conhecirneuto? · 
são illlmensa.s. ~em sei a attiLude que vai to:n:tr . 
0 l!'~werno O)!\&O não <tUeir:i. c:i,minhar pela linh!\ . O SR. EscRAG.SOLLE T.w~.\\': - Foi o m<!-

. ,_ d d' ,. tivo que clle allog·•U. E11 nao Lenho remed10 
rec .... o av.r. - l · ·d · nd•>3 do preai Sillto dev~ras que o nobre min istro dl) imp~i·io seaao er a ca._ma_r:\ O$ cousi e. a . -
não proceda com roais fmnquez.• e lealdade, de_nte da pronncl.L P?-ra 11,:•• .trar ao 1>au em _9ne 
pois em s. E:i;: vejo germens de estadistti, em- ni!aos se entre9 s. a dtr GC ÇàO de um:\ das pro, lll
bol'a ainda nllo possa ser como tal consider<ldo. c111• d') lmpcmo. 
Já o comparara.m comtudo com Pitt .... Pi tt , Esses considerandos dizern o seguinte. (U): 
senhores, gn~ lutou b:,<lço .ªbraço ~om um dos Prm•incia. de S1mta Catharina. - Palacio da 
maiores imrmgos qne p mats produziu 0 mundr, presidencia, l • de 1unno de i81'2. 
em suas t!'emend:is lutas! . · . . . 

• O pl'esidonte da provmc1a, cous1derando 
O SR. Rc-Y BAnBOs.\:-F~t comparado no bom que, em vista do§ 3° do art. 17 da l e. de 9 de 

senso. (Apartes se9111dos.) . jancir~ do a.nno p~S5'.'\do, os membros da as-
o Sn. E SCRAGNOLLE TAU;>;Ar:- N oto que V. semblea desta pronncla. fo1·aU1 el~vadoll a 22; 

Ex. esl:i se constituindo o Cvrinco do nobre Considerundo que, ap zar de on<e sec só-
ministro do imparia. • mente metade da'!u.ella cifra, ive.-~os mtlmbros 

o st. Ru\· B.Ul.BOSA:-Honro-me muito com da mes llB. ass ·~blea., e..n n1u:~ero a ella eurreg-
isso. pondonte, reun1ra1n-se. no dia 31 do mez fin

O Sn. EsoRAG-i;OLJ,E TAUNA• :-Rcconheço M 
boa~ qus.lidi\des de fu turo estadist.a que tem o 
nobre ministt•o do imperio; mas tambem r eco
nhaço que ando. ma.J dirigido. (Apartes.) 

OSn. B1i:z1i:nn..1. CAVALCu.-n:-N:io apoiado. 

O SR. J . P l!)l!Do : - Ellc <lirigc-:se por si. 

O Sn. E~cnAG;>;OLLE T.1uN.u:-Nlto ó como 
V. Ex., n~o esti ainda em idade de cii ·igir-se 
por si; cst:i aind.< muito novo. (Riso; apa1·1cs. 1 

Pedi ·ei.porem,ao nobre uün isti•o <1ue consnhc 
os precedeptes. Si S. Ex. c~:\roinar o que h:L 
a este re:Jpeito, ver<t que o marquez •le Olin,la. 
de saudosa memoria, em caso quasi id~ntico 
mandou uma seve~a rep,·ehensão :w 1n·esidente, 
creio que da província do Espirita Santo, obri
gando-o a que a.bl'isse a assembiê:i. pr ovin
cüi.l. 
Pe~.o, por~.,,nto . a S . Ex. que ;;precie o caso 

com a a t tenção de qne elle é merecedor. :'ião 
devemos nos deixar levar pelo o•pirito parti
dario que foi o que ditou esse acto, .Je uma vio
leucia inaudita. (Apoiad"s i·epetirlns .) 

Basta dizer que na. capital da provincia se 
achavam 15 daputados provin cines, 12 compa
re~i•m às ses<ões e os tres que pertencem ao 
partido libe~al conservavam-se fóra das haMa· 
dns até a darem apartes ! 

A c.:id!\ moineuto me che~am tclcgrarnmas 
indicando · ton11s essas irreg-ularida.des Os dc
putndos pro1·inciaes mandaram ao ministro do 
imperio umu. representação, e dGsejo saber si 
S. B:s:. a recebeu com effüito. Alõm dis•o 
quero a.p;ielbr pat'a a lealda.de do nobre mi-
nistro do imperio", · 

A,cho. 'e tud • i upoEBi.,el q•·e '> proside., to <la 
provinc:i!l de B~:nt.a Catb.11r~ t ·Jwasse U!lla re-

do, no p;i.ço da a::se1nblé>1. provincial desta ei
dade, e, julgandc-se em sessão, votaram pare
ceres, verificaram poderus e p rnticara.m 0 11 tros 
acws e d ·libernções, que s0 podiam er toma
·las por doze rucmb ·os, pelo iueuos, como pro
va uma repre;ents.çàu àesignada 11or outros 
iuembros da weem;i. asse1ublea e impugnação 
do deputado Dr. Ale:tandre i\farcellino B y 1oa 
(!01•na l d o Commerciu de hoje); 

C·Jnsiderando que <leste modo precederam 
contra expressa disposição do§ 40 do ar~. 6• da. 
lei reg imental n . 525 de 15 de março de 1864, 
que assim é concebi.to : 

A votação dos parGCeres das cornmissões do 
verificaç<io de pt>dei·cs terá lo~'llr depoia .lo ha
ver comparecido nnmero legal, na. forma do 
art. 78 da constituição ; » 

Conside·ando que este artig·o diz o seguinte: 
<1. Par:i ha,·er se~'l::io de;·c so '1.ch:u· re1mida mai.:s 
de ruet»de do numero de seus 1mrnbros. :o 

Consi.Jerando que, comqu:into a~ as emblà 1..~ 
provinciaes sejam sc'>era as na ve.• ificaç~o ~e 
p:> ·l~re~ de seus membros, sô podo1n, to !a ... n, 
exare '!' ta.1 sobeni.nia don t.·o de cer tos lirni tes, 

(Iiiter:rompmrlo a le•tura ) 
E é 1un liberal que diz isto! Elle mesmo de

clara que e tá praticando uu1 9.Ltent.ado . 
(Continiia lendo) 
« •.•. Dl;l.S nunca funccionar co1n nuinero 

illeg al e nem praticar actos attents.loriosâs dis-
1,osi :õ.1s ~cra.es ; · 

C·>nsinerando qne, em ca503 de semelhante 
na.~ ireza., ll falb de nmncro não é 11ma mé ·a 
for " ilid-uie, ums sim um f..ato primo~dial 
e n<lispens.wel , sem o que ca.hlr.fle•ia no 
absurdo o na anarchia ; . . 
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"Con~idar:1ndo 1ue. deste mo lo t~l reu nião. 
bel\l longe rle se diier lc;;,"ll.llllcnLc const u.d~
só pod<l s11r cncai- da. como u111a ille.;ali-
dad~; . 

Consider•n<lo que. assim sendo, as delibe
raçõo~ qtio emann.ssero rlello., não podium ter 
o cunho da legitíuüdii.de, e por conse~·ieaciu.eiu 
v ez de bens!icíos, só podiam trazer m a le9 ~ 
provincia., 11m'\ \'e z que actos nullos não 1•roJu
zein cffe1tús 1egitimos; 

Consider tndo iiualin<l"te, que, cm hl hy
pothese, esto. pr"sidenci;i ufo pôde 1·ecuni1eo l'. 

c:iu semelha.ntc re:iniiio. a1n •'' 1dei· Je;r drnente 
consLituido, o sim o resul t.tdo da um de-re$
pei10 :i. lei ; resdve, cai "isla. da faculdu.c\e que 
lhe Ct>ncede o art. 24 § 2° du t\CLO ad..Lic iou 11 :i. 
con-;tituiçiio ·lo Im~erio. o.diar a nsse ..abl'' ª le
gisla~iv,, provincia.l p M;i o ciia 2 Je Outubro 
do correnta anno, le,·a.ndo o· prcsenLe actn 
ao coni•icimento do go .•e ··no imperial. a mand:1 
quci. nes\<l sen~i<lo, se O!;:peçam as ne •e3saritt $ 
comu1un1caçõcs. - E.-nesfo Fra. ,i.:isco !le L i1.w. 
San.tes .» 

(IM -r;·ompendo a leitura) 

ProtetHle o presidente que Uill uns <lP.p>.tlaclos 
foi reconhecido illegdmen te, e crie port:mt<> nãn 
eram 12. m:i.s sim 1 L V. E:.:. sabe <J'lG esta 
crtm:ir::i. se constit1iiu veriii~ando os n ossos po
dares deputados que a.inda não estavam reco
nhecidos. 

Como ó possi·:el quo nas "sessõe~prepai·atn ·íos 
haJo. dep11tado3 r.;conl:e,•idos. quaud·i :t :isse•11-
blea t ra.i:i. do reconhec.mento de seus membrn• 
anLcs do conslitnid:J.? Não sei ~omo o tal ]>r e
sidente niío CO"loa o m:'l pel11. miz, dissoh·iudo 
n a.o- cmhl,;a_ 1R isfl.) 

O $11.. (l.\11.VALHO RE:zE.-;oE : - On mandtindo 
pr~nJel' , :0111v ouua ro1mi:io ilkha. 

O Sll.. Axon.\D!'. F1Gi;r.1 ' .1 : - lfasl:\ :1. leitura 
d:i po.•t.aria para a con l(lm nao;:'in cfo aelo. 

O Sn. Eso:R v~:-:ut.LE 'l'.•i::-:.\1·: - :\:i<J ú pos
sivol, S1·. p1·csi cl•rnt ·~. por~a: i"' mni:t iuopla ,, nl>> 
ú !JOSiivel assonlar nn1hor o d i .. oilO 'lue 1emo• 
pai-a pedir cont,1s s1we~:i.<1 ao Sr. III nistro do 
imperio por ter nome:ido um p~esidonto c:>.po.z 
de semelhante vi;,lencia. (Apai·tes. apaiados e 
interruziçiír<s.) 

O Sa. RonoL"HO D.1r>ns (ministro do im
pci·.o): - Peço a pa lan·i<. 

0 SR . lG:'\AC!O MARTINS E O<iT!lO> m:;p:;TADOS 
DA OPPO~tÇ:\'• : - E' prec iso u1·gen1•ia. 

O SR . Rooll.PHO D .r-;r.-o (minis tro elo im- · 
pei·io): - P eço a p:tlawa para UW:l. exrlica
~.lio. 

O Sr. Rodol1)ho Danta·~ (mi-
12is1 1·0 do im1~rio) : - Sr. P''e<i0lon to . t""I!" 
quilliso ao meu nobre amigo.Gl·:p tt:>d'.' p1r \li 
nas, prometLeudo-lhe occapar por alullo poucos 
momentos a ntten~,'io da cumar.t . 

O Sa. Es.::RA.Gl':>LLE T.,ux.\ Y : - Desej:imos 
que falle m·iito. 

O Sa. h1'ACIO MAll.nm : - OllVimos semp1•e 
!I V, ~. cum nuüto p1-..zer , 

O Sa. ROl>OLl"iíO DA:>TAs (ministro do im
~rio\ : - Cr .. io dar uma p ·o~~. do meu amor á 
,-B~d .fia, que tão asperaauen te .l0sconheceu-me 
o 1iob1·e deput,,do per ::>anta. Ca.thar ina •.. . 

O Sa . EscaAG1'0LLE TAU;)(AY :-Não apoiado. 
Ó SR. RooOLPHO DAriTA!i (ministro do impe· 

r io) :- . . . dizendo à cama.ra, que sobre o M 
suu1ptu de que S. Ex. tratou, cuja gravidade 
nao p~eciso cncat·ece,., e sobre o qual informa
~lle> tã, co1n1:1l etas :tinda não existiam, tanto 
q 1e só hoje o uobre dep11t;1do se achou habilitado 
pl\rn o discui ir. q1ie per .uir.tissem ao governo 
proc ·de:·. as-uard1<mos dmnrnentos e comruuni
cn.;õoo officiaes do presidente Ja pro,·incià de 
:)anta Cath"rina, ao qual já os pediinos. 

O Sn. 1-:scnAGNOLLE T AU:'IAY :-A po1·taria jà. 
:oi pulilic:da. 

O Sa. RoooLPHO DANTAS (m;nistro rlo impe
l"io) :-1'\o Jornal de hontern é que vem publi
cado o acto d;, presi<l.mte da provincia e o. 
rop ·esent•l~'ã'ô q ue contr:1. elle dirig iram alguns 
daput,Jdos. (Ar,u:rtes.} Sómente holl.tew, por-
1.anto, tendo si.lo public..do esso acto, couio a.c
cus:tr o go,·erno de grande .e1uora. na soluçio 
do um negocio que só agor1i é <'onhecido ~ 
{ A11oitztins B apartes.) 

E' possi,·el q•1e ja aqui estejam as commu
nic:tç~~s do pr esidente da pro<"fo.cia.; mas hon
Ld1u foi .ia ~anctific;1do e na.da. pode rereber 
por i<so ria seerGtaria. Mas nova.mente afüLI1ço 
t cnm:tr:t. e particul:i.rrnonte ao nobre d putado, 
•iue o g'o1ver n1J pl'ocederá neste aasumpto, como 
•! do set• d ver, tenta sómonta om ,tten ção o 
<pt~ d<!te ·min .• m e p1·e~crevem M leis do pa.iz. 
(.4.poiadO$ .) 

O 811. [r;.:-; 1c10 MAn.nxs~-Oesejavamos sabel' 
si o governo approva o acto do presid.!.nte. 

ORDE~I DO DIA 

n tscuss:\o DO PROJZCTO N. 137 

o Hoo't1cu~s P1::1x0To p~i~ ~ra que o 
projocto ~nha uma. só discussão. 

E" t1.1Jprov:1do o rc~nerhneu!IJ. 
E' :i.pprovado o prajecto sem debate e remet~ 

tido :i commissão de redacC}ão. 
Entra em discnss<io o projecto n. 117. 

SM retir:i.das a~ r men~as '' presentidas por 
diversos s~s. deput dos a 3(1 de Maio ultimo. 

E ' ap,:irova.lo e r ,?inet,ido :i. commissiti:> de re
.latçã1l. 

Entra em 2" discussão o projecto n. 112 A, 
vind 1 do senado. 

O !Sr. Ca.rvalho Rezeude vai 
subruelter em poucas p<Lfo.vr,..,, ao criterio desta 
au"11sta c.=a.r:i :.lguru ~s duvidas, q11e. sug. 
ge~iu-lhe a. leitura. do }l~ojeclo em discussão. 

Entra. a.cauhndo n" ass11mpto, attendoudo ti 
que este projecto ve~ do sen'\do,_ e o _orador não 
precis.• d:2!!r o respe1tJ que lhe lllllllU"am as de
lib~·~·~-~~ da ·i uclla ill:Jstre eor?Oraçã:o. 

No intuit~ de acautela · os :i.lm:;os, que \eria.tn 
d.e '"l'l'orece.- eiJl h.r~ e4Ca.la, a 101 de 9 de J:i.-
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n.círo de i8SL no:~rt. 17,~ fo, n. 4. cst:i.bc'.'lece~l eion:·1l~ ('On1pot•J i~:issam:Jló:ts pró\·inci.:ir~s lc-. 
que na.divisão el0ilur-al suriau.1 conte:n ;Jlad:l:-; .só- ~i:-51.t~~ subn~ ~"!. J.!\~isâ 1 • civ!I~ jud~cjal~ia o cccle--
1uente. as f.l~\i-odüa-3 e n1uni1•ipios Cl'~ad·.JS ate:) l s!: t ~ti·?•~ 1ia~ S'.l~L:; i·c:-;p•::cü\·as p1·1;·t·in.:ia.s •.• 
de De,emb1·0 de 18IU, declara~<b 'l110 »té _um · O Sr\ . J. P~:xrno :-Auotado ; solire isto não 
nuv~ arrol_.tn:~_nto d'." populaç~o g-e~:;l do rn:- J-~:t <lu~·icfa nenhuma. · · 
per10 1;ubs1st1nmn ina.Ltat·:i.veis as c1rcumscn- , 
pções cleitor;1es m:ircadas pela lei. n~o obstante · O Sa. CutYA!,HO BE7.~Xllt... :1-ssi111 corno 
quaes11ner ~·~"'_ções e suppressiies de p:i.roehi:-ts . co"ip_e\' :w po_de1· ~eg1sl:ttivo. g T<Ü rng-ulaL'Izar 
ou de mumc1pwa. a <~l'l>ao . .. 1 ·1tor:i, ~o 1Ml~e1·10. 

Como vê a c~mo.t<>, ponilci•a o or!ldo,.. esta 1 vú!llO_ dt.;se. "? _ l01s uu~c;;.1s tmham J)l·ocn_l·a-
disposidío ll:l. su:i. ultima. p:it·te não ô tll;,.a, j:i. J .do t:n1e1ha1· perfe11.aurnnte est s dou> 'l'lnc1p1os, 
a.ppareê~a na lei eleitoral üe tS-.iO e especi .~l- est:'.Llele~~ndo ª 1'~-~ra cl<; "lue. 'lna ' s,1uer <J,Ue 
mente 110 "rt. 19 das instt•-:cções qae a:omp:i- fos~e_m '.'_> :ütcr<t~~~s f '1t1is ~ebs ns~emlJl_eus 
nharam 0 dacreto p:irn a e~ccu"I'' <le«s" lei. rronnc1~e~, _ est.<>_nenhum~ 1Ufio~nc1a_t:r1a!ll 
Era o meio untCO de eYit:l.r os a bn;os. imucando sobre• a 'll\'IS'lO dellot·al d? ~m1"1'10 ... ~os _11-
daramente ns csphortts dct :i.c~o1o <lÓ po ler !e- vemos ''~emplos ( na provrncrn de ~hn:is pode 
gislativo ~ero.l. a.ssiru como d:t~ ll.!IS()mblénspro- 0 o::idor d:Lr testc_mn;iho, mas cre_ (]U'~ em 
vin.ciaes."' · í1uas1 todas its pr'.i\·rnctas) de :lltoraçoe.s. pas-

sando-se p:i.roch1as Oll p:trte <l.e p"roch:as para 
O Sri. J. FE:-:rno : - Peço a l"il,wra. colledos di:t~·rentes, e ate p[Lrn distri'tos olei· 
O Sn. C.lll.\'ALH0 RzzExDE ob,errn 'lne, no torn.:'s di.fo1·enles, sem 'lllO isto infltiissc. A 

passo <J.Ue se respeitavam as attribuic;ões tlas lei .subsistia s0ment · •:iuanto ao civil e ao 
:i.sselllllleas p~orin,·i:i.es n:i. divisão ciYil, judi- .iudici:U'irJ, mas nlio tinha olfoílo ;i.lg-11111 á ma
ci:i.ría e ecclesiastica da respectivas pro;·inci:i.>. to:·i:i eleitoral. 
tratava-se t:\;i1be111 de respeitai· a acç:io do poder Dest. disposiçilll do :i.rt. 27 i·esulta qne hão 
leg-isbtivo. u1üco colllpetente par:i. regnlarizar de :<1}p:1recer grandes d1fficnlrhde>. Desde que 
a divisão elcit,)ral. o :~rtig-o to1·fü1 a cleiçfro dos verea.:lores ejuizes 

A lei de 9 de .bueiro de 18sL por<Ím. n•<o de pai n:i.s pu1·uchb,; e nrnnicipios nO\":unente 
limítun-s·~ n. es',a dispo•iç•io: no an. 2\J cstal.>e- crn:,(bs de1, endentes do poder legislati\•o geral, 
lece ,1uc :i. altim:1 p:1rte d\l a:·t. 27 § 10. n. 4. o que tcr:i. de ~1co11tocer? 
não impede o. oloi~:io d,, vorcndo~es G juiz0s de Ou ficar :i. so,to dos districtos eleitorae;; en
paz nos municípios e pnrochías noy;i.rnente treg-l1c ·.i.o capl'icho dn.s :<sscmbléas "ro\•inciu.es, 
creado~. comtanlo que o sejam rlontro dos "i por :.'.Caso o poder le;;islatim s'.mcciouasse 
limitas m:ircados para os dist1·iclos elei- ou homuhg:1sse todas as suas disposições ; ou 
toraes. r.olloc"r a po:lei· leg-ishlivo ge1·al i10 caso de 

Foi flmd ... do ncs~a disposiçfi.o 'lne apparocen :rnnullar completamente :•s alt e1-:1ções feitas 
no senado o projo~to .• 1no or" se 1li~c11le, e isto p -l~s ns<e!ul,!ci:is prol"inciaos em mateú:is de 
cem o finl Je l\.-1·-se c:1.ec11~r.o ;\~ ,[~libcr"r;.iíes su:i. co,.11peLenri". 
das as~emllló:i~ prodaci:ics ,[,, Rio d·· .hnr;Ír(] e A" vist:i, p:ii~. dec<t:is consi<leraçü»s. que lhe 
de :.Iin;1g Ger:oos: r1 1• rl1'Slll!llllbr:rn 1lo d() 1ull11Í- p:\r~t'G!ll do :ilgum valor, entende que esta dis
cipio de C;111tagt,llo c clevttn·!o :i c:llcg-orin. de P"siç?í11 é int<iira.me11te ino;ipo~tunn.. 
Yilll\ :l [•al'ucllia <l<' Nos•& !'~11]101·" <l" C:cm1a. O S11. At.)t:-'.lllA Pi::R~:tl\.\: - -:\ão apoin.do; 
o a 2• P'''s:cn,lo par" o nm·o iuttnici;' i.-. de S. pohl im•pria lel elcitor.11 Gsti dependente da 
.To;1o ~epomn~r.mo a p;u·oe lü~' du :\ossa Senhora. é':i.nui•:t. 

das hnros de ~Tonto Alegro. V." E~. cstô. confundindo os eleitores, riue 
0 fim rlo ·['roj•J•~lO. porLanto, e Lransforfr •lo(" erlUU feito , pat•:-i rJ quatriennío, CO!ll OS eleito~es 

pat'•' o l:)• di~lricLo da pro1-it1ci;\ do Rio de .h- perl!lanentcs da uova lei. 
neiro n parorhi:i da Xn>sll Scnho:·a drJ Carmo, e 
do 9° l'ara o 10• di~t1·icto da pro\'Ínt•i:l de ~Iims 
a parochia ue No~s:t Senhorn das Düres <le 
Monte Alegre. 

Comprehondc a ca.marn. éJlle e;lti disposiçlio 
da loi de 9 de .Janeiro e mn u <l;t'1uelb> 'l 'e 
não p@dem de m:tnoir:t nen!rnmn. snhs1stü 
(apoiados), na revisil.o qae se v:ii procedei·. 

O Sn. CA:-.nmo D1> ÜL1>Er1u: _:_E. atte'nta
toria do acto aJdici.;mal. 

O Sa. J. P:sxrno :-N:i.o ha t&l. (Ha oul;·os 
apartes.) 

O Ss. CA!tV . .\f.HO REzEXDr: diz 11ae tal 
é a ~onclusão a. •1uc ,·ui ch.egar. Como a 
carnnra 'ahc, não é suspeito em relaç:lo :\s as
sembléas província.o>; não acompanha em tudo, 
respeitando como deve 1•espeit..'tr, !J aclo D.tldi
c·ional e não dà-lhe toda.via a ampliturle, q11c 
muito& do~ seus colle~as e o Sr. miniatro d;c 
justiça pretendem dar-lhe. Mas o que é fóra dl) 
que$lãó é que, pelo art. fO• § i • do 11.eto a«rli-

o Sn. c,rnVALHO RRZEXDE pede as. E:-:. que 
O OU\·\, 

Esta camara, em ·fr•ta do convite do senado, 
no111ccu l<m:c coimuissão uli:\ta para rever 
o reg 11l:i.nionto <•lcit11r.1l em tod"-s as ~11as 
prdos. 

A pai-te l'd~th·:i. ú Blcis:to rle jn.ízes 2.c paz e 
n~re;idores j:í se a ch:i prompt·1, o nilo s~be o 
ocudqr ll r~ z:.o por que não se tom d is cu tido e 
n:1o tenl entrt1.do na ordem do d'ª· 

O Sa. CA~DIDO ÜLIYEU\A ' - Isso ó lá. com 
o senado. 

O Sn.C.\ll."l"ALHO Ri>zi;::mE djz que seri:L essa. a 
occasi.'io propria pa.l'a se dis·,utir eite n.ssumpto 
r<inpl:uuentP. .. . 

O Su. 01.Ym'zo VALI.ADÃO :-Apoiado. 
O S11. ·~ARV.1r.Ho Ri::zll:-n:c, _ .• p:·incipai-

rnent~ attHn~endo-se a outra co11s1deraçiio : 
o <1ue eBtà. en'.). ,-igor é uma disposição por sua 
natureza proviaoria.1 de ruode> que nós jií e8t3moa 
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tratando de alterar uma disposição, rpundo elb 
não cst:i ainda acoita, como devia ser, p•;lo poder 
legislativo. 

Ora, prosegue o orador. desde o momonto em 
que a ctlnmr<1 r~conhcco~ '1 uo est(I. (lisposiçãu 
precisa do se: altei·acl;\. s·!r'1 cn~:1o occ:tsião mais 
pNp:ü. p:tr:J. se triltar desle assumpto. E' por 
isso que propõe o adiamento do pi·csen~e pro
jecto até que entre em disct1ssão o parecer da 
comL•issiio mh.ta relatirn1ente à eleição de ve-
1•eadore• e j ,1 hcs d e P"'~. 

E j:i que eo\:i, na t1·ilrnna. "Provaib o ensejo 
par:i. por sua ver prote tar contra urna proposi11ão 
do nobre minist:·o da justiça, enllncia.da nest3 
cas~. 

D~ra.nte cerca de tres mezes a opposi~<1o 
~onservadora não cessou de perl ir a mesa que 
~ncluisse nri. ordem do dia assumptos de alguma 
importancia. (Apoiados.~ X•rnC:t fo i 1.üten
clid:1, declarando-se c1tte hri.via tempo de sobra 
para se discutir o progt·am1ua do g'1.binote, 
quando pela pri•ueii·a ''e~ aqui nos appai·ecen, 
cm 24 de J:tMirJ do co~rente anno. 

Perdidos inutilmente t res me:<CS de ses'l'to, 
trata-se a;ora de :.trop!'!lar M discusoõas 
com encerrawentos inesperr.dos, e o.te com () 
escandalo de se pedir n, prorogação cl:t ses,ão 
por du••S horas para a discnso;i(o da matcri,1, e 
pedir-se izurnediatamentc o seu en .. ~erramento . 

(Apoiados e t•cclanirir.ões.) 
A camo.ra, pois, n~o ha tlo cstr;rnh .. :· ciue 

o orador faç:i. agora. este protesto, ospennl
mente poquo a a1ateri:t é intim:unnnto e i n
nexa com o :1ssu111pto de r11rn se t. rala. (.Yifo 
apoiados e a11artes .) 

A calll;~ra 011viu co,11 vord •deirn estr'1nhcr.:> " 
nobre IUinist;·o da jusLiç:i. diz<JI' •111e.c:c alo~ 11111-
nici pios ou ~mu::t!'Cns ptj .:\s ass·~mlileas prv\·i n
cb.es, o parfa1nent1J nã.11 pVJc dt!l~;L1· tio \"OLar 
o~ fnndos iu.dispon~:wei~ paro. a suo. in,l:d
laçio. 

O SR. CA:soino !JE ÜL1V1füu :- E~ doutrina 
ll1 uito corre e ta. 

O S11. A:so1uo1-: FrutiEIR.'I.: - Não :1poiado, ó 
falsa. 

O Sn. ÚAllYAt.HO REZE:sDE 1·eplica que S. Ex. 
deu com0 ;:i,r.1io 1 sobc~·ania das a ssemiJléas pr.)
vincio.os; m:is o nob1·a ministro esqueceu-se de 
uma cfrcumstancia, e é que, si as assembl é:Ls 
provinciaes n 1.s s:1~s deliberii.çiles silo sobera
nas, não o é menos o parlamento nas suas 
t<Uribuições. 

?-º de1·er de negar os fundos necessarios para. 
l~SQ. 

Como d:~se, o acto addicional foi organizado 
ten.do en1 vist:i a constituição.e naqulllo que não 
revo;ou cxp,·ess:unente as suas disposições, 
rnbmetteu-se ~ ellas nos casos como este de 
que se trab. 

O n_ob:c rnini9tro da justiça, porém, procurou 
apad;·mhar-se com a opinião do Sr. conselheiro 
Paulino de Souza cm um projecto apresentado 
em 18i0 e no parecer da cOmlllissão de conati
ção e poderes e de assembleas provinciaes, 
apre~ento.d, neste mesmo anno. 

A opinião do projecto, assi1U como a da Mm
mis~i'lo, em \~er. de s1.1!fragu a do nobre ministro 
da jllstiça. é-lhe inteiro.mente contraria. 

O S!\. ANmtADE Fl&uEmA :-Apoiado. 

O Sn. CA!\Y.\LflO REZESDE obser;a que, tondo 
em vista os :'1Jllsos c•mstan temente comrnettidos 
pelas assem!M:is provinciaes, esse pr~jecto tra
tccva ele impefül-o~ ; e ent5.o logo no art. fv es
tabelece a n~cossid<Lde do poile~ geral fixar a 
norma, estabelecor o p3.drãu, po~ assim dizer, 
dentro do 'l n:ll ~• assemblêas provinciaes devem 
proceder neste a~st1111pto. (.·lpoiados.) 

E para q11c nio fique a este respeito duvida 
alg-um:i.. pass:< :i. ler um trecho desse prt l'ecer 
(lê), pelo qn:il se vê ~ue tem razões para sus
l~ntar 'JUe a llpinião do St'. conselheiro Pn ulino 
e d1Js rno.n1bros ,fa co .. i111iss:io de poderes o da 
nssamhlci'1.o p1·01·incines o intcit'ltmente contr:i.rb 
"º nobre 1uinis11·0 d:>. ju$Ui;11. 

Lo.l'r:ido 1:slo p:·olc<to. o orndor di1. r1ne põe 
torm" :\{) sc11 m.11 .. linh:wado dis~t1r.,o, co111pro
mr:llemlo-sll r• w1lt:<1' :l li'iliuna ai p(lr 'lll:Üqnor 
d1•r.11m~l.1nci:t o'lla~ irl<~as fvr1J111 i111pul.(1rnrlns, 
o aian1h '' mos:1 o R~ u l'<!•t trnrimon to dn ndia
rnonlo. 

Vam :l. 1ne~n o SQguinte 

Rcq11r!i1·0 o adi:i.mento do presente projeclo 
ató •)UC onL"C c111 djscussõ.O o parocer da co111-
1ui>siio n1il.:t• rolativ:unente :i. eleição de ve
l't:tdores e jtüzes ri.e p:l.z. 

S. R. -S~la das sessões, 12 de Junho do 1882. 
-Carvdho Rez~nde. 

O reque1·imcnto ó apoi:ido e entra em dis
cussão. •i uo fica. adiad,, por ter pedido a pafavra 
o Sr. Penido. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
Q11ando foi org:tniz:ido o acto addicional j:í 

·e~isüa o art. 15, § iO d:i. constituição, da.n,[o M 
p:irlamento a aUribu[ção de ii~ar annu,.[mente 
as despezas publicas, decretar "s contril>tüçõe' Ent ra em 2• discussão o orçamento de mi-
indirect s, fixllr :\S de"pezas P'tbhcas e de- ni•torio d,i. m:•rinha. 
crelar as ~ont6buições indircctas, quer dizer, 
0 reconhecimento d:c necessidade r\e seryiços e ~ão lid<\s e npoiacfas as seguintes emendas e 
a dot:.ção <](! fonrlos indispenso.v0is p1>ra esses entram em cliscuss;1o: 
mesruos sct1·iç,,s. (:1poiarlos .) Ao§ 12.. rnrh~ -Arsen:i.es- ac7rescente-se 

Nôs não somos meros a11tom:•tos. d1wemos 92:000$. ficando o e-o~orno au~or1za<lo a re
proc~ler com cl'iterio, 0, port:mto, si por acasn ~t rnrar o p!l$soal :1rt1st1c~ e do~ se1·ventes, bem 
:i.pparecessetu ci1·curast:incias'clll que a c~eaç~o co_mo o qu:>dro e os l'enc1rn_ent~s do pessoa.la.d
de m.unicipios 011 com:.1,,·cas p11desse trazer() Hnmst.ràtm' do ars:nnl _de miri.nha dePernam
deso(Luilibúo de nosso orçameD;t~ •. o parlamento 1JUC(~:sc~1u12~ a leg1;laçao :mlsnor aos decretos 
estava no •Gu incontostavel direito, ou, antes, J ns. 1Gtlu ~ 1081 de 6 de l\Iarço de 18BO,podendo 
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chr ao mesmo r.rson:\l a or1pniznção que jul:,"ar Refere o q•1c se dett a:.Us a t•csoluçilo de oH-
ma.i> eon veniento au será~·· L•11iilic.1. miu:i1•-:s.1 o :•rst!nal de Po1">1.i:nhnc<J--,tue t:mto 

Safa d:ui iO•sões. 01u i2 Jo JunLo tl.> 18S·?. - i . .,p .. ~L.:l a ro·J 1C\·•1o 1~·J·_·rct.ach - e J z que sô 
Ul!!SSe$ Vian,ic1.- J ose Marimi.io. - Sol' ll- despcws, 5.': .los ;;osi~s; só prej:.iiz::is fo i o r1uc 
pliit;Q.- J oaquim Tavares. se oliteYC, sando as ma chi nas dem101ltl<l:\S, as 

Pºí'ª~ tt',\lls[W?'tajas pa.ra. a B;ihu. sen1 melh.o-
Emendaa ao projeeto n. 133 : 1·a1acn to do seniço, se a reo1·gcuiza~:ão delle. 
Ao ';\ 12. ()!U ve2 de 2.4)9:609$'575, digil-~e : De .ois de al;,r111\1 tct11\}o, colllp 1lôados OG re -

2.460:009$5i5, equiparados os \'encimentos latorios, enaonti·~-se ain~a a tendeucfa d9 re
doe contiuu11s da inspe<;çi\o de a ·sonll.l de m:i- .\ncçõo ou el i1uinação Jo3 arse11<1e' chs duaa 
rinha da córte uos dos da inten,l 1rnci:~. n:i provincia;. e n:i pl'ltica 11a•la se enco1ara de 
fôrma do§ 2° dn a.rt. 17 da lei 11. \)J'J de Hi ds confo ·u1i .lade com tae~ idea;, m:is só o nt1·0-
Setetnbro de 1S5i. phi 1rn&nto daq·~ello ostabele,;i,uento, co.uo re-

Sal:i. das sessões, 12 ~e Junho de 1832.- Ro· ~ul tado n:to sã de causa~ ~eracs a~o.i<t:i.da.s nos 
driguas Peixoto. - Rati$/Joiia. r<il •tol'ios e n,15 de~atcs d<i e 1111ar.1. 111:1s ta1n

bem da h ..,~itaç:io, <L\ t•lt:. de coliijrcucia de 
O Sr. Du.que-Est r i:t.d'l. Tei- nossa .. d111.nis L 1•:\~ão :ícerca. de tão import:lnt.: 

xeira col.lloç.a r ·c,J,.d indo '1 ue aind.;. houte,u as~11mvto. 
n na~lo inteira c0Lumemor:1.va. co1n .iuliilo 1 F:lz sobru este ponto dí1•er>ns r eJlc,1ics, tLna
g lorios:i. data. de l l de Junho. que llllsign 1!011 lys indo as p<LLwra; e o pl'o~e·líaieuto do act11al 
nos fastos da no>sa m.lrio.ila o SG t 111. ~ is ~t·1- 1uirústrn da i 11:i:·i11ha, 1v1t·.\t1do <1•1e S. E;;:. 
lhanto fei to. e •1·1c hoje Mlas lições ·la. h1stori"' ncda oxpoi <le claro e e·:plicito :i. respeito dos 
do iu"ndo inteiro, teodontes" pro~!l.r n. i11•pot·- .. ·oenaes d l'"~n•\mbuco ~ d'i. l.l:i.\ü;i.. () lhe pede 
tancia. da marinh:l ein '1ualq•1er g-1Jer.-a, pa- ' I te decfar ' lbncamente l}Ual <J seu pensa
r~cem estar d todo es 1u ci<I~. ?rindp'.l!mente monto ,\ este respeito. 
pelas altimas adaiiaí•t.•nções Jibor es, 'lue sa Pas ;;rndi> a tt.itar do csbd•) d> in·1teri:u llu
têm distinguido por se:t~ duscuidos. po · s us ctQ•tntc. •rtl ~ c1Jnstliue a b •se p:•i:nortl i.'.1.l de 
erros e abu~os, no que toca. â :i.d .ninistrao;:io n s.>:t ro:·.:,.t n wal, diz o 1•r:do1· ((•H! es ~:1111ns n:is 
em geral e :i. administra.i;ão da. m"rinha em · l1:.i~ trist~' e ncli\.ÜP.5 e q~e a in.·uri.a ,fa :i.•Jaii
particular ; e .tiz q11e, ei çonfro11t"r111os us se t·· 11i$,r.t.;ii., r•Jd111.iL1 1wss,i ,. 1•m:irfa " um C:it:td~ de 
viçoa her oicos " rele,.antissilnas do ll'>Ss:i rna.· m:itc ·ial ft 1ctn:\11:e in ·c .. iot· :1 t.odn :i 1nelle l\UC 
rinha do guerra e1n nossa uhi111:\ o ghrio~n L., 11ns ti•fo. o i11 ·upnz da ·csi ;tit· a •un umco 
campanha. com os cuid ·~o~. 01 e, 1 ,,d~~ o d ·li- navio, A.l11iir'<int c lfro1c1~. qu o :\ l~cpublica Ar
btjraçiie~ d~ situactão lib13,•al, h;we ''ºs úo cit· go11lin:• po~s·10 . 
couLrar o mais triste, o 1utti j <lesani .1:i.dor con- ,·o .· 1Hta uec.•;ià~ L•)c·1 110 olisc urs·1. 'l''º 1a·o-
traste. fe ri ra o ' ~- . n ini~ tro .(u 111ar i nlt 1, ~Il i! c l hoiro 

Não podendo percorrer tod->s os pontos de&;a l\.i l>l!i '•I da L·u. S" •lcf•1•1·ln11tl•1 tlu C•!ns11 ras 1111n 
interos:sa11Lissim, a hninis tr t<;ii " cl'l111 , •rti''~ "· lhu f •I' ' ' '' f.Ji t:i ~ :•olaü \':un•lnl~ :\ e 111,;tl' 11c.;0\o <\,, 
Ylli !lpaoas co111ir•11<tr as 1iond1ra ;üOi ' !'W ,, ,·ou- J .,.i..,ie1i·l.- ;i,:i''· "'"~1r.111 lo •pu a ••acu:.1111•fücl;, 
tul"a, o.-c•12:md.1- se !:ts du:i~ bases, ,1uo ,, 1i0 11, hnj •: foh:. ó \l 1l'l•• \'l):,l\<l.:ira 1'"-li1111\i.1 t!t n 1el:\
mott1cd1J Ul O.n1'fã ob;erva r na. rn ltCr ia \•;t1'Õl 1. ~U- ~·:lo :io ( 1.JC S•.! ,J;,i:;-.rJ .,; fo;! ... S t~l l.,rJ<.ºIJUÍ."'. aUdO :1. 

jeita o.o deb.,te- m,,te,· i"l e po~•,• tl-c, 1 CiL r.i 1 Ct1•la .i,, IU smo ·:nco11.·:.1:a lo, e <lir. •ruo a cun
uma d ,9 q·l;ies ~o võ n strm• qi<o, ró-~o ll.ua ~L' 1c ;i1•1 •l•> cnco11:• 1ç11.d., // ,,,ch,,,110 n:io <'uneLi-
falta de estudo e do pre vidcucia. L'L • ~ô. u •1nt•: u1u ::i ~ t>i de incoh~ ·end;1 da. :.L'lmi-

. ui~ ll'"Ç•i<> lit>·,r11l. iu.ts 111 1~ elle 1' ª"' :ieompa-
. ~u:111lo l\O& arB&Uo1~:"• ou an~ly~cm"~ os rcb.- uli;\ lo .10 .,j,•cu ·.ust:onci:1s ~t:W••S, 0 e talvti7. or 

torios dos nob1·e~ 1u1n1stros. ou nn dyse,uo~ Sô'l' ÍSJ:l\) ,, , ,. o reb t.o1·io da madnh:~ fui Uf;l UUI la-
9.Cloli, e seus ~18CL1Ts• ~s no po.rlamcn.t·>. o ~o- coniscno censu nwel. 
bre tudo o.s . ultun06 d1s:·urs:7s pr.Jfor t<IJ,; (J·~~o F:iz Cal ,,.,3 ,,ida. d iYer>as cons1d.,r.1çúei ,:obre 
actual: ~1.I11$1.ro da ma.riaha, _wre.uos _q·1e ".'º a c1.1c.st :·u.-.ç:lo de~te na vi», lpe vai absorver 
ha ~Ptn.t:<a a.ssent~da, •1ue n~o li:. s~n"'o rn~il- Ulilh:lrO:> de C(lnl;>s •ic r·~ is; sob ·e o contrato 
lllÇOO, tncoherencms, cno trndtçile~ e :1tre ~. p:o- par~ '>ll<l con:;tru~ção com 0 estabaleci m<>nto 
ceder e o fallar ~e _un~. ~ o 11roceder e o ;a~Lr Foi'f/•:s ct ' :1ici.iiier •, ,, ,111a! cont·· ~o, depois de 
de outros das a.d.1mmstraç_<»~s llb~1· •O$. E ~ as.>_t <ll, 1 aosi!ina lo com u pa.'l'amGntri do sellil cori·cspon
que-qua~<lo MS rel~:or1~a p. ll'~ce ~~b1·~sa l~:· " j' d1;nte, lli'íf> t~ -~ '>atoi•. niio exista, coiao diz a _ 
desnecessuhde d s a ;•e!l,\es da Baliu e de • e r· ,ues .u" a·! .. unis~1·a"n"; e esper,1 quo o nobre 
nambuco, e a ur~enc1a di !;e. co nccntr 1r nos$os l 'n.inislro, SGtn di.; c,·epM d:i discriça'l com que . 
esfor~os e recui'$os na. or g:.n_1z..çã' cffi~ •z so- .icre (J' :•tar em acto de t:io alt:i iaip. n·t:lll~i o., lhe 
bretl1 º· do~ ars~a'<es do l{.l? d~ Janu1.ro e d·• info~ ;i :e e1n q11e pó se :icita a reclau1ação •.\U'3 
~lato G~~so. }"-8 1 •111e n prunei:o "unis~m <la j 111.e fvi di rig11fa: si a1ueHe est.'IO<ll0<•imonto so 
situação ibera. -erocuMu d •r !ncrci.uent'> e j <lk:l., coino con~l •, aruudo de um <lireito in
cxecução ªesta ·~e.• ; '".as que f<>1 ell:i :ib:i~t:lo- 1 c.mt .. ~Loui • 1 :• tr:1 p~osc~ui.- u;i. conslru ·<;Jio, C[llC 
nada. \)Or um~ fó.?J.t;- des:i.s,tr?s.'\, ~01110. &uco;ed() j diz. te~ c<Jn :r .. :.1 ·to; :;i ha redamação e de que 
s~mp;a que uma idea ad:1~ tn1.!>lrat1va 1te1L r "dn- itn,iorta.nci~ é db. 
Zlda aª'~ª pha:;e de teo. t.atn-a . . . Nã:1v.1 i .c1•1i s L•ute ems:1ascon•id11r.,çõas,por-

Pot!erta 1~n:'lnBt!'ar ºº!ll ;•l!ia.r isnns O$ tm- i q11~ .;e trata. de •Hn ne;; •cb poud., ntc. "lll.S clei .~a 
men~o.s preJ ·~tz.o ~ pe~:tl!l".rios d~ss~ aborto dei p 1ten;e, ~L S•~U ver, ,4uQ ,. adrninis,ração libJral 
le!ltatlv:i. do pr1me1ro UUUt~tro dll. Sltuação do- 1 Jl"d"' tem C.S .\lOado este proble1ui1. d~ conslruc
mt~nte, ções, pois r11\e nem sabe que p referencfa me-
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recem as c·;nstrutções : si devom so~ feit~., -no 1 Esses monito~es não são nn.vios d~ combat1 
Brazil ou f~1·a deUo, ne m e1uiltc umjaizo sobre '. r:m al to iu.u-, iil:IS ;i.ponas gu"rda-eo~t;i.s; nms 
:i.qual das rndustrncs nasacs, entre a ingfaza i e" mt\I' ch:io o üm tios pod:m. prestar bons ser-
e a francei:i, se indina •lc pl·eforcnci:.. 'J viços. 

Refe1·e-se às industrias navacs da Fr:i.nça o Si o orathr c,;:amina3se um por um todos os 
da. lngh~e~l'a, respol!-dendo a_alg·tlll~ o.p:. ;·tcs, outros •:'1..<0s d:i. am1ad:t. veria que nenhum 
e diz que, ·31 'J nobre nn111;tro arnll~ não esvdou 1 deli s t ·:n lll'Ovi111entos ne ·oss.1r i<1s, dispõe 
est~ assumpt~,dorn pnl':.i olle_leva ~· su:i. attcnç~º· l <l0_s _:·ocnrsos _indispms.wei. pa r:i. com b:eYidade 

F,sw. '!'1cstv.o d~ con3t~uc~a~ d~ nos~O$ nanas mtltL<\l' fu4:•r qualquer oYolllçiio <l ·guerra. Si 
dentro ou fór;i rlo lwper10, e m<L1s camplr;rn do ' o r;ov~rno lll:tnd:l!' ~1ue qual<1 uo:· dos melhores 
q?e p:i.rece ~o~ ofaos do no~ro mini, tro da ir.a- ' navios ~ i.io. h:i.~;·a h•;1, CJnhecer3 que fülta
rrnh:i.. que ttc1xou eseup'i~ nu1a pht'ase, <[ll<l o lllo :t1mla cou•a. 
orador considera uui pouco rloch111atori<L,<1\.lando, O est :.,:ionamento d[uturno desS')S no.vias nas 
fallando d:t industri:, ele ··on~truc•,ii:l n:w:<l div":·sas "Bt.'lÇÜC' n:n·a9; é incri'lt~st:welment~ 
e :•efo~·indo-se a <J hnç:unen~o ao ra:i.r da co.nho· p<ej;dícittl ao mo.teri;tl da n t m;\cla e tto ensino 
ncira • .J.tminzn!e Barroso. di>~e <JUC este facto dos :u pessoa!. 
proya riue a indtis~ria lir:\zileü·:• n:idn. tem:>. No m;1te;-ial,além da ma al'rec:.daç:Io ão.s m:i.-
Ínyej:1r :i europé.t. <l.ei1• is. not;i ainda o <. ritdor no o.rrn:i.nien.l<:> 

O orado~ prosl:ari a S. E:-:. todo n2oio, todo ô n. prefcrenci:t d;;dn no canhão \ViLhworth, que 
esC.•rço possivel no sentido de elernr nooso. in- nenhtuua nação h(\je ndopt.i. 
dllstria :to wais altn grau ; mas enten<le que Os doc,uuentos ofticiaes publicado< não o in
av:>nçar unia pt·o.posiç:fo. como a de S. F.x., é fot•w;nu do estado em r1ue se acha ~ssa que;tão, 
descoJlhocor a ren.lidadl! das cousa<. ou querer 111118 pare · ~-lhe que lia diversidade de typos de 
pagoar cum pala nas aquillo qu·; o pair. quer ci.uCJ arma111e11to . Esyera explicações do nol>rc mi
sej:i. s:itisfoito co1n serviços ra:>es, com :i--tos de nisLro. 
civismo. Estu<lando o :i nnamonto d,1s nossas fortalezas 

Referindo-se ao arsenal do marinh;\ do Rio de ainda ruo.is contrist~do fica. 
Janeiro, diz o orador que clle esli clec:idente, Os toi·podos Rlto consider:idos hoje coroo ele
que a adminístraç.ão liberal assclloa as pagina• mento indispens"-vel de guei·ra. o o n obre mi
de sous primeiros qU•ltro anno~ corno nnfraque~ nisL1·0 perdeu o seu tBmpo no senado ~om a~ 
cimento, com a quasi desorganização de tii'.o con~idct·aç,]es luun:ulitn:·ias soh:·c o uso dos 
importante ostabclecimcnlo, a q•1c o e5tado tifo to1·peJo~. 
aBs ígnahdo~ sPr1·iço~ ~crc : e para pron1r cgta e\ <1uestão n•1o é esta , lll[l, o >aber que o Braúl 
ass<lrÇfü>. cleseuw1lv~ diversas considerações. º'tâ •m1 condições •le iat·rio:·idade quanto a 

Entendo o or •dot• q<10 se dev<' dcscn,·oh·or esse a~m~mc1llo, e a Rcpubli ·n A ·gentina trata 
quanto po>si»el :1 noss;\ ind: ·pcndcncia officia.l de comprar o segredo cio melhor sys tema de 
d0 ar' ·nal de m•il'inh:1. dando a cs t<) estabeleci- Lorpedo' qlle e:iiste. o tor,,cdo \Vlúead. 
mcnto LodJ) o 1110,·imonto P"S>ivel. Tem o B~a7.Íl algtunas bnch~s destinadas a 

O g1·andc economista. Hossi, tr.\t~ndo d" hnç.~r ~sses torpeclos. 1nas e~sas l:t!lch.as com:i.s 
livre permuta e do systema p~otcccionista, a.ispezas do sua mont~!:(e,11 fic:1ra1ll p11r preços 
llceitou unm ex1,epçiio nas " industrias mili- cl.Jrndo~. Entrüt<l.?11.o qnc css;LB lanchas,que1· os 
ta!'BS "• por<1tIG ahi n.'írl se t1·at:\ rio uma questão torpedos com:<1·ados pelo 1;01·erno, s:'io de sys-
econt:mic:o.. mas da segurança naci•rnal. Le111: s g-oralmento conds:mi::.r1.os. 

No esl:\do ac:ual d, nossa industria. na falta ·Ccnst1ra t:nnlJL• lll o or'1dor "acljuisíção do re-
do r.cn~ros de ensino the0t·i"o, o~ :·c·senao:; pode m 1 w oh'cr H o!chhiss pCl•l commissarfo do gorerno, 
prest:.11• a i~stt•ncç~o profi~si.onal 11tó com 1·:111- 1 na Europ:>, om vc1, da. metr::Ih~d,1:0. Sorden
tagem das rndustnas p:u·t1cular~s. : fclrlt aconsdhad:\ peb coa11~11ssao de mclbora-

A situaçao libe1·al, po~ém. destruiu este en- 1 mentos. O díroctorde ai'tilharia foi aliàs con.-
sino. trario ~: esse :1 rma!,.1e:1to~ 

O ni:tt·•ria! fiuctuanto prcst~-se a muitas con- R ·lnt:1 o o :·ador mais u1n facb j)arll 1nostt•ar 
sideraçõcs, das quaes o oradot· apenas apreciará qual ó a administrnçii:o e a economia que se faz 
aigumns. na marinh:~. 

Os cncour.içados Solimões e JaMi"!J cotB~- Refere-sei encommenda feita pelo n0bre e"-
tuem um erro administ.raliyo, por:1t1e não ministro da nu:i.r[nba Jo awyanthin:t po!' falsa 
preenchem o fim a que fo:-am do~tin;irhs. O inlerpro\.açã.odc S. Ex. , q11ando havi'.I annoe a 
digno'ministro, que os oncomroendo<L foi lc1·~do m:irini-'"· cl11 Brazil ns:i.va de~sa matc1•rn no fa
pclas !lll'l!hores intençõe<, 1nas os pro[jt'esso3 brico do~ s0;us cn.rLuchos. 
foitos peh coustrncçlio naval desd ' a ,b_t:c do. O nobre e~-ministro foi olir!gndo o. sustar a 
encommc;nda :rnnullat·am o S<)1.1 phno. EsLe su:i eaco:rrn11;n<la por teleg-ramm ·• 
facto mosl:-;t, ~nt~·Manto, o cni<ladn ,111e se rlevc H" do •.•uri:isv 1lll>$C iu.,.,iJ<Jnte 'l"e o commia-
ter en1 taro~ oncnmincnrias. 1 ~:11·~0 t.lo ;;o,·r,:~no que hlfor1n :u·a sol11·0 n.. ne:co.~si-

·~ situn~ão liu~::il n~? SO'lb(\ :q,1·m·cita.r rtimfa l •b<l1: ·1:1 cu111r1·a <lc':'.:1 m:ctería, ~~r1·'..:i. :1 bordo 
:l.\i~UYI tl~s 1 1s m\vws~ Ô:Gtl:.'ln<lo ostl'ag:i.r os ~lms j 1lo n:n·ws .. 1w.lo h :1.\'t:1 <" arl 1J d1us .:1b11~ados '1e 

l:lla.chinii-.u1os~ 1 ~1.mY:\lllhin:l.. 
Qu:1ndo s!'.hi~:nn b:••ra fó:·:~ .cs~cs 9011s mnni- 1'1_ bo:" ?ll".Lc1:1~1 '.lopendc d:i. sun hna c ·~nsor-

tores, denm-se factos quas! irr1sor10~ . o" g-0- \':\~:t" e :<pro,-.,,t ""entn. • 1 sys.cm:i sog"llldo <l e 
Yerno qui:r. i\.tt~·ib 1.1ir' :.l ~ua. culpt\ ;.\ parte mais 1 d·~,.·:\.rnin.r n~\,. u:>. <l i:t.al-0:-:1 e:itacion~do~. ó ~üt~t
fraca, chegando :LtÓ :1- m:rnd:<r ínstaur,w canse-

1
1 :ucn~e coad.:1m1aYel. O aobro ministi·o dom 

Lhos. de i!'uerra. ms.ndar inventariar cuidadosamente o material 
V. L-52 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/01/2015 15:43+ Pág ina 12 de 21 

410 sessão em i2 <IP- Jnnho de 1882 

fiuctuante para condemnar o qne de\'a sel.' con-: tratando-se do augmento proposto para o bala-
dewna.do o eonser'i"&r o que for :i;;roveit:1;1el, lhã:o nti va.L . 
pnra •1ue não se i<rrolem 45 navios de guerra. e i Como póde S. Ex. preencher o quadro de 
a.penas existam 15 em estado de prestar verda- 600 ~raças que pede, quando nã'l pôde preen
deiros serviços de guerra. cher o de 300 praças que esse batalhão tem 

Si do mat~riru passa ao pessoal, a.ugmenta-se aet110.hnente? O p!"ejuizo do serviço e patente, 
a tristeza do orador. O matBrfal póde s0r arlqui- a violação da lei à :lla.grante. 
rido com dinheiro. ml!.s o bom pessoal depend~ .S. Ex., p·oc .. u:ando a. todo t.ra'l.se defend r a 
de condições Mmplexas e de tempo, que odi- situação libe~al da violação d l!!i de 1874, 
nlieiro não póde da.r. disstl que essa lei tinha violonciasc Desafia o 

Contemple-se os quadros da pes.~oal da ar- orado1· ao nobre rninlstro q11 · lhe a.p:rnte ~s-.aa 
mada, estude-se a su.a vida profissional. a sua violencias. A violencü que existiu :oi a que 
disciplina., a &lla vida. physica, e se acb 1rà a fizera1u no e pirito da~ po"ufaç<ies ignorantes 
inob er'.'anci:J. da lei. Em qnalq,uer dr1s qua- as decla.,ua.ções tfa op ·os~i;.ã > li!Jeral. Si a lei 
dros encontrar-se-à o desfalque da forç:i r\e- de 1874 t·~m vio!enci;is, o govern•l [)roponha a 
cretada pelo poder legislativo. So1uma.Jos es- saa reforma, xna.s d" a.lto da saa po~ição n:to 
tes desfalques, ,·ê-se que a nossa m:ir :nha em V'"nha lançar o adio contra um" lei do paiz. 
tempo de paz e insnlliciante, pois a força e·fe.;, · Entretanto em. cinco annos a situação lib.era.l 
ctiva e inferior de i.000 homens_ da força. de- não a proeurou reformar. . 
ereta.da.. O e~ercito e a. qrmada e'il.ão de.otfalcados; o 

Si desse desfalque proviesse alguma ecfJno- que meios tem o nobre ministro P•~ra preen
mia para o thesouro nacional, ainda poderia. cher os seus claros ~ S. E:t. quer<H'á f<.zer o 
aproveitar, mas tal economia não se d.à. recrutamento força.do ~ Se1·ia o maior Lriumpho, 

De toda parte 0uve-ae brados cont,·a ~ patr.:>- ainda que o mais la.mentavel, da opposiçio 
nato que vai atroph.iando Lodaa ns aspirações da conservadora.. 
briosa,officialidade da ar1nada. Ba officfaes que A lei de 1874 e a mais garantidora dos di-
fazelll serYiço em terra preterindo a outros. reitos de todos, • p<ir ella ta.lv ·:.: não aeja p1·e-

A feição saliente da nos$a marinha é odes- ciso tirar ma.is do que um t•ecruta. por pa.l'ochia 
gosto dos bons. e a alacridade de algun~ da Imperio. O cumprimento, pé>is. da lei não é . 
maus. pesado, e as accusaçõe;;; que se lhe fazem são 

A educação profissional é descurada, o atá puras declaina.çÕ"s. 
hoje não se resolveu. o simples problema da lo- Pergunta ainda o orador ao nob~·o ministro 
ca.lisação da escola àe ma~inha, que da•a. da si quer adoptar o al~itr"e de mandar fazer ore
independenci.a. e tem tido varias reguh- cr1\ta.mento força.do nas focalidades i·emiss •s ao 
mentas. soi.-teio, dei~ando sómente essa garantia par a 

O nobre mi.niatro nãopõde responder no sena.n.1 aquelles logares 'lue se Slljeit:ire,n a.:i sorteio 
sobre esse assumpto. Já. di.;ae o o ·adat· em 11m O prar.nchimentodas quadros do e,,;ereito e da. 
discurso anterior que o relaxar.nento favorecia.. armada e impresein livel. 
a tendenefa para uma marinha em terra. Por Basta de •filhadagem, basta de Yiolaçito da 
isso se vê que, encarecendo a lei do prmnoçtles lei ; o g.:>ve1•no cuinp,·:i. o sau rl01·er. 
a necessidade do embarque, isto é. d., vida p~a- A parte p.·a.tica d:i. instt•:1cção (iner cios alurn
tiea., contrii exprossi. deterniino.çiio do re~ula- noa, quer dos officia.es da aruiad:\ nstà ab:•ndo
ment~. exi~tem na Europa 16 ofiicL•es est1J- nada. 03 navio~ o~tii:o enra.iz""d"~ nas esLações; 
dando tudo em terra e nem um eó p:·aticando a sãa navios que não navegam, e algllus at<l nào 
vida ma:ritima. podem navegar. 

Essa. censura já foi feita a.o npbre rninistro A tal a de exercícios nauticos, de a1·tilha.riu, 
no senado, mas S. Ex . não r<lspondell a do manejo de tüdas as armas, do.~ machinismos, 
ella. que cada. vez se tOl'IlJl.m mais colDplica-los, t,~m <ido 

sensivel. Te1n-se descm.:,,,do d:1s e<~udos hydro~ 
graphicos, e o nosso extenso littoral é pouco 
conhecido dos officiaas da armada. A essa igno
rilncia deve-<e t:ilvez a perd •·da oor\•0ta Prin
ciM do Grl'ío Pt>rá. Tudo isto recl11.1:n:. insta.nte
mente da &amini;itração da. marinha mais at
tenção para o en<in'l pratico. 

O regaJ.a.m• nto da escola do marinha apeo'.\s 
pcrmitte que se envie i Europtl. seis offioiacs, 
quatro por concurso e dous por escolha do mi
nistro. O nobre e:t-ministt·o. porém. dos q1mtL·o 
officiaes h~bilitad11s em concurso, a penas m •n
dou tros ó. guropa, pret1:riodo a. um, e S. E'· 
tanto reconhece·1 ·a injustiça, que pr 1cu~ou 
eompensar o preterido á. custa do thesouro, no
meando-o 11j11danto do e mstructor naval. Por 
outro lado, em vez dos dous da sua escolh:1., 
mandou oito, tambem com rejuizo da thesouro, 
porque todos esses · Mmmissionados na Enropa. 
têm· augmento de -v~ncimentos. O ni.b~e ex
:ministro inflingiu sciente e conscientemente o 
regulamento. 

Voltando a.o seu assumpt0 capital, in$iste o 
oyador em perguntal" por-que o ~overn'."', neces
sitando preencher os quadr,~s do exer~il<"> e a,. 
armada, não executa. a lei. No s~nado foi 
feita a m ssma r~clamação ao nobre ministro, 

A p~opria hygiene das tt•ipolações est~ sendo 
comprom~ttida p0 la :i.ccumulação e perm:inen
cia dos rnar-inheiros nos encouraçados, a que 
faltam certas C«ndições de s.llubrirl:i.d • 

DesPja tambem o o·ado:r ouvir a opinião do 
n~b~e minist ·o s~bre o 4° anuo da escola àe 
ma.-inha. 

Continuando a api-ecial' outros serviços do 
ministerio ~la marinJi,,, nota a.ind.• o orador que 
o corpo de machinistas e uma prova ela in.-uria 
d,. a.dmiriistrJ>.ç;i.O. O pess.,al ~stã. <l.;isfal~:ufo, e 
o nobre m;ntstro em vez rjP, cnmp~ir o re2'ula
rnente e resrJlver S'l'ore as duvi<l:ui 11ue elle te'.11 
suscitado, conserva nelle gra.nde nu1t1.ero de 
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extranumecarios, para. saLisfazcr o patronato e 
a. afilhada.g-em. EntretanU> ha pessoal devi
da~ente habi1itado para p~eenclier o qu.adro. 

Cita. o ora.dor exemplos do desgosto qu.c vai 
lavra.ndo no eorpo de ma.ehinistas pela falta de 
execução do regulamento. Si o nobt·e ministro 
fizer as promoç<fos que o seu antecessor· pro
motteu, prestar;\ bom, 'erviç .. ã.m rinha. 

Compellid,, pela segunda adve1·tencia do Sr. 
presidente, de ter dado a hora, vê-se foro;.ado a 
11entar-se, eompNmc~tendo-se a voltar a tri
\rnna. Antes, porôm, pr;1·guntn ao nobre mi
nistro sí pi·otendc reduzir as companhias de 
:i.prcndizeõ artiihei~os, con10 projectava o seu 
antecessor. O projeeto de forças de mar nada 
diz a respeito. As cnmpanhias de aprendizes 
sã.o hoje o vi ... eir~ unico de nossa marinh:t de 
guerra. Cumpr·e que teuham os meios necessa
rios para qLie p~eench:un o fün a que são desti
nadas. 

Concha, censtll"1tndo o nobre ministro por 
tei· acenado as !!raças d;i. marinha. com vanta
gens maiores do que ella5 podem ter. O peculio 
a q~e se refel"iu S. E:c no senado é puro pla
toru~mo. 

· Em outra occasião, si lhe fór dada a palavra, 
concluira as observa~ões que tinha ainda de 
fazer. 

A discussão füm adiada pela hora. 

Entra em discussão a interpellação do Sr. 
Mac-Dowell. 

em orde:n a faz r cessar este estado de cous:ts 
tão lament:1 el 11a .rovincia du Pari. 

Nc~te intui o 1· <1ueri à camara. ew uma das 
s ssuos pa.ssad:..s, U<"gencia par<> funda1nontar 
um" q1lerii11··nto, cr.•io yu:· no dia irum ·díato 
àqunlle e•nqu·· rec ·bida. provinci>< do P~ri tele
gr:uum:t c,HllllLUnic:tntlo-mc o facto, sobre que 
versa a intorpe1lação, e a ca.mara. L ·"\"! :r. ouu
dade d,.~ cüncoder-n10 essa urgencia ::tr-:1. n 
scssi:o se;.!'uinte. Na ditas ss:io~ entr:etanto~ a 
ho:·a. es~otou-se, seru cpe 11te fosse per1uittido 
fa.llar; e na subse·Lu ·nt ), att·,ndendo eu à dif
fkul b.de d·, obte~ u1·gencia, :i.ttendendo :i. que 
independente desta condição en• impo sivel 
fallar sem bvantar, ao menos. da parte da 
ma.ioria essas r,·ch~mações, que hoje appa.1·.,c~
ram , •or occasião de usai· d~\ pabvrn. o roeu 
nobre a.111lgo, o Sr. deput do Taunay, lancei 
miío do meio q11:·· o regimento me faculta, for
mul ·ndo urna interpellaçào :i.o nobre ministro 
do imperio. 

Esta interpelfa.ção versa sobre assampto que 
entende com o que de algum tempo a e.'ila. par
te i;e te,u denominado no Imperi.o-questao 1·e
U,.iosa. 

E quando fallo, senhores, sobre este assum
pto delicado. tenho sempre uma. certa impres-
1São. q 1.1.e cnreço desvanecer, e::i:pondo franca~ 
wente o modo por que eu encaro a questão. 

Senhores, eu não excommungo a opinião de 
ninguem, porque não posso, não tenho esse di
reito; mas a ig·ej:i. catholiea apostolic" ro

o Sr. Ma.e Do-çvel1 :- Sr. presi- mana, q"e professo como minha religião. e é 
dente, na hora avança.da em que me cabe a a religião do Estado, excommunga a todas as 
honra de dirigir a pala.vr;i. a esta augusta ca- doutrinas religiosas, que não forem conformes 
ma1•a ~obre o objecto da inter -ellação,que apre- as estabelecid!lll por ella.. 
scnLei pat·a que fosse resnondida pelo nubre Esta inc1Jmpatibilidade entre a verdade ~o 
ministro do impe~io, faeil é compreh<'lnder a erro não é um"' cousa que possa maravilhar i> 

difficuldctde que se me antolha parll. podei• ning:1~m. A ig.·eja a.ngtican::1, a igreja lute
i:-:i.ptttr a attenção dos meus illustres coUegM. rMl •, a kr~ja calvinista, esst>.s differentes sei
sob~etudo quando se acham preocc11pados com a tas protestantes arrogam-se tambem o mesmo 
importante discussã.o do orçamento da marinha; direito· • · 
mas, como sou impellido pot· um dever impe- O SR CANOIDo DE ÜLI\'EIR..-1.:- Mas todas 
rioso, vou occupar a Uibuna e JUSLificar a mi- têm obrigação de >el' tolet·antes. 
nha. interpellação, que, não obstante classifi- 0 S!l. M.1.c-üowELL:- .•. ellas uão admittem 
cada eousa. de menor urgencia e_insignitieante "·d · 

O C·•ngrnça.mento do erro com a. ver..,.,, e, que o pelo nobre lewler dAs enceri-.i.mentos, como o v 
d~norninon o honrado •ia•.utado pelo Rio de Jt1- impossivel. que é illogico. (Apofodos.) 

Isto digo para arredar umlL certa arguição de neiro, todavia. ,•ers:i sobre assumpto grave ... int<>lerancia. com •1ne se pret.,nde sempre tlSI!lJl.-
0 Sn. CANTÃO :-Gra.vissimo. ga.l"-nos. A int1>lerancía está lll) impossivel cnn-
0 Sa. MAc-DowELL:- • • e do grande im- sorcio entre a verd'l.de fl o erro. estâ na sineera 

port nci '· (Apoiados.) F•1rei todos os esforços convicçito daquelles que combatem peh ver
para bem desempenhar este compro111is•o, q1re da.de. 
tomei esponlt\nea.mente. O SR, RrBAs:- 1Ias para isso não é preciso 

Seja-me permittido, antes da tudo, dirigin- a e:<cowmunlião. . 
do-me ao no_b:o ministro ~o imperi~, q'le com 0 ~R. -·.1c-DnwELL :-J,t disse ao nobre 
seu ~avalhe1r1smo tem sabido a::nga.na<· as. sym-( de :itado UP, me.fa.llece a autoridafle de excmu
pathi is d, toda és~ cas'1. (apmo.dfl.s), pe~1 ·-lhe m Pn""ar ~ns ue" i~re·a a. tem. e excom
que releve-m

1
e, Sl no corr·~: da d1scus~ao -por- m~n';;.a_ 'ns·ind,; rlns dii'.;•it;1,5 •iue lhe são inhe

v~ntura qua t]Ue: expresse.o me~~~ conve- r nt ~ como sociedade )erfcita. 
mente fo~ proferida. O 11001•:; nun1stro <ab • ' e. e . l ... 
pel"feitam~nte que eslá long> dos m -u~ habitos \ Sr. res1;ie:ite, <ptnnrln me d1_:1.io ao no~re 
e educação ter em vista o:f~nder · S. Ex. deputa.do, e somante pela a lten<;ao que S. Ex. 

Não p:etendía, senhores, dai" a este delJ ·te me me~''"ª· _ 
a stJlemni<hde de uma intel'e>el~açiio. nib · or- : · Toco neste assumpto pei- accidcn:>, porque 
que o assumpto "não esteja· na altura. de~ ·l." 'I niio. me i~.ionh~ a_g;or:a. :: obr~gs.<fa.o de v~r dis
:issim considerado. mas por'que era o meu :1rm- cut1r a<i'n um d1re1to d:: .1~r~JS., 'fUC, al~m de 
eipal pensa.monto obt:e.· provid~ncias p~oat.i.cas assent<ll' na sua const1tu1çao como sociedade 
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perfeit>., como podor constituído com toda~ as O Ss.. :,L\c-DowELL :-E' o que ·~u dizi:.. Ou 
suas attrlbuições sober'1.n:is. nccrC$~0 'JUO e um .;n!ão os~. p~esident·• do <:?on.~elho foi le1•iano, 
n~d•:r 1'CCOlÚCCldO por toclos (JS LO\tlJ10:S, COn!fr· i,,i.x::nclo de f : lsos <·S l<'!\·,g"c:J.!l1\lUS em Virtude 
~:i.do por t.iutos seculos. (Apoiados.) dos qna9s fíz01·n ob1·:t. (cl}Jai'tcs.) 

Será, J.Jois, isto SOl'[Wendente, senho:·es? !\:b: Eis o qu · dbcc o S«. prcsid~nte do conselho 
e ningue:n me po(Lra arg-uir, po1· trcilar deste na 5cssão de ide .Junho (lê): 
assum11to, que me propo1tl111 :iqui ª ser 0 pab- « ..• no dia eh abe~b1·a da assembléa g-·)r.11 
dinó cont!"a a liiJCrdnde de conscienda; po1··1tie, 05 :5i·s. dep·it ·dos pch p:·oviacia ~10 Pa:·a, que 
sendo co.tholico ap.~~tolico 1·omano. ll•1° posso slo canserY.idO~ ·!s, fize :'>lm :•o orlldor :i hon1·:i. 
esquecc1·-me nunc<~ de que 11 minha reli7i:1o. do \'rvcur:i.l-o e rnoslrn.· tel •g-o·amma5, mani
em vez rle defendel-:1 t:io scl'trnnte com ~' p:ih- fes~rndu r 0ccio ele de~u<'Ucin :m c>1.pit:cl daquelb, 
vr", como fazea1 os philosophos .. ~s.~cllou-a CO»l pt·o~·in. · i:c .. ·''vista a11 , notici ,5 decl:\rou imme-
o s:ing-ue dos seus martyres. í A.1Joiados ·) J;,, tll.mcnto :io• b 111·,1do> rep1·c;enta des do Pat•á 

S. E~., os~. ministro do imperio. c~m r1<1nella ,
1
ne tl':ctal'ia de :uandar ü.n vice-pi·csiú·,nto 

bondade (iuc o caractcl'is::i.. se1·1·iL1-so dccLll'ai'· ;Üheio a qti:teo~ue!' "nimo.iitlarleõ.» 
me cm particulo.r que toinava ng. maior consi-
deração o facto ~contecido 110 .i'lfojti., 0 Jog-o que No. sessiiodc 2, disse ainda S. E>:. (ZG): 
tivesse info1·m:ições dal'ia pror,dc11~ins a re- « .H no di:i da abortnr:i d<t :1ssembléa geral 
speiLo. Parece qL1e, à vist:i de um:i declal'ação aqtü foi inform:1do <lc um tclcgt•atnmn, annun
destas, postorwr cmbo1-.1 â :tp~csentaçü:o da ciando do>ot'dcns na capital dr· Para por 
mlet·pellaç:io, eu de,•oritt lim it·u·-me a jus- occasião do cntc1·ro tlo presidente. Ora., não 
tificar unicamente a dita intcrpell <çíio que 1 podemos ficar Stijcilos a semelhante )0:10 de 
está solJre a mes:i. e no t.:lpete da discuss~o, e noticúis {alsas dadas por t.;hgrammas, ror· 
agua1·d:w as providcmci~s p·w p:i.rte do governo. quo ollas podem acal'l'etar gr:i.Y€S ineonve
lnfoliz:i:nento, porém, smn emb~rgo d:t :i.lt~ nienci:is. 'I> 

considernção que trib<1to :• S. Ex. e aos ~rns O SR. Rül)OLPHv D,\:>ns (;;i:11ist;·o do im
raros 1:1er~cimentos. n-ão me i possivel julgar- Jlcrio) :- E' o t•esumo r1o discnr;;o de S. E:s:. 
IB'l so.t1sfe1to com :i promessa do S- Ex. emb'.lr;i lfo[e1·e-se a nm telel!'ro.mm:J. ';osterit>r. 
~ignifiqne a palwr:i de go,·erno, e tah·e·~ por o :is.. ilhc-DowE~.r.:- 1~/ 0 pensamento do 
isso mesmo. , .. e;,. • • di,;tu1·;0 do nobre pt·esi.lcntc do conselhoi(apa;·-
. -:'ntes ª: contm~ar,_ .r. prcs1clent:~· s~a-~ie tes); mas, si os i·estrnw> do Diatio Officia! n1ío 

hcito locai cm um rnc1dcnte, r1ne te'.º lo,,:i.r .ia tem esta vaatao-em, 0 melhor li :i.co.b:i.rmos 
outra cas::. d~ p:irhmento, e:. 1·cspe1to do •ttw.1 COhi elllls. " 
o noUt·e presidenta <lo conselho, com uma le-
Yiand:ide censuravcl... O S1t. C.\i;Droo DE OL!VEin,\ :-Acho que se 

, . . r,- . . deve acab:i~ com cllcs, porque ... lter<till o pen-
0 S1t. RATbBO'<.l .-~«0 :i.potldo. satuontu do orado!'. 
O Sn,. '.lhc-Unw1~LL :-••• V. E:i.:. n:i.o sabe O Stt. :\Llc-Do''""L!.: - :\las emquanto não 

o <1ue vou dizer. (Ri<o.) forem Jis i•ens:i.do<, dorolli ser tidos co:no .tocu-
0 $r.. RATJ':\Oi;A: - :\las contD.;lo rpte iltenl> officia.l. 

Sr. prnsi,!anl-0 ih ,~onsell10 sej:1 lc\'ia1~0. E:ir t0do oci3o, .lepc>is <fa ,,xplic.ciç:io qne '1.Ca-
O Sii. :\L\c-DowJ~i,{.: _ Depoi~ C{'lO \ ' . i:,, IJ:.<l cda1·0 nob rn "' :nistrn do ím;:i~t·io. dC([U<lOS 

me onrir, pod~:·;i :·a;:cl' jusli\:i, ,,i [l'>ri·e:il:t:\i t ~l~gt•a;im1a·> •1110 1uostl'oi ao Sr. pt·o~idonto do 
l . 1.. l 1. · c"rnsdl10 lhe 111c1·c,·e1·;1111 tau~a considerai;.ão, (1nn. tftcu lJCJll on rn~tl o !\.c\,o ( 1) 1wurf) pre')1da;1tD 

do conselho. 'l·!ú S. E:,. e111 1'i:·t11 !e •lullos do~ermiaon-se ~ 
O nobi·c !Jrooi(lente <lo e•rn<clho. d\zilt 0.,1. rn>11ieat· um no·:o vi'.'e-pc·csid<!tile d:i p1•0\·incin, 

com Ut illl l•J i·iand~dc censui·:wcl. :illu lin.lo ~ o ~1·. l~» lrigucs Ch;ives, alo p>sso insi5tir mais 
telc.\j'r:cmmas •[UG lho fora1n most:·:tclo.i :1ch ele- sol>re isto. 
p11t.1ç:to do Pa:ri 110 dia d::L a.Ue:·t.;i~a elo i.a:~]a. LrcHo:Jto npona~ nul) :) Diario O!ficial desse 

d. · 10~1Li' a se111elh:int~ c·0'ui,·oco. menta, t>sc que se o rn·ü:·moa ent:fo d') 'J' !C - ., 
hourn~a des a·d13ns Jlessa p~ovincia po:· ncca~i'io 
do n terraurnnto d:i fiua•l.> Dr. Joff~ .losé Pe
dr;na, de saudosissinrn meuwria (apoiarfos}. e 
que nuo est:J.v:i. dis os to (dis>e S. Ex., cu;as 
pahwas tenho a1pi e:i1 11lin11~~ nolas. m1s :ião 
quero procur:H' para niio c:1as1r a attcnçao rb 
cama~n.: ea '1.S rcprc:Ll11w fü~h10ntG). mio est:.<x:l 
disposto a esso jog1J de t eleg-l'am:mis fak>s. 

O Srt. RoDJLi-'Uo D.\.x1',\s (-íninist1·0 do lm.pe
·riu) :-E' ;•orquo tr.tta·.-11-se rfo otLt ros telcgrani
mrrs. 

Compreh~nde o nob1·ede.,ut'.tda,r1ue me honrou 
com o seu apal'te. (!\lC de d i:is um3.: on ha 
nisto uma itccusaçi'lo g11a,·~, q11c ve~n ferir ~ 
a q11ern a;1res 0 ntou a. S. Ex. os teleg-ramm:i.s 
fal~os (não a]loio.dos) ••. 

O SI\. l{ooOLPf!o DAsr.ts ( m,inisti-n do i.npe
rio) :-0 nobre p1•.;si<lente do conselho d.eu a 
m~ior iinpo:•ta.ncia a es~es tel ·g-1·:i.rnm ,s, tn.nto 
qlle for.1m elles qu' delertninar:un <~nomeação 
do 1° vice-presidente da província. 

O Sn.. ;\hc-!Jo·~·:i:Lr. :-Qu:rnto ao.> outros te
lcgra;,.mas d~l'f) dize~ •JUO s. E~. nlluclia a de
claração d ,J nobre ;;on:id:Jt• J!Glo ,\m:izonas 
foit!l. no se11~do e baseach em urn<!. noticia do 
Joniai da Co1nm~1·cio. Xa meswa d;üa tinha 
eu lelegt•amma. 11ue só de~ois inostr?i ao Sr. 
senado:· Leitã" da. C,1nlrn. no <tu;i.l se me uo ti
cia'.·:i have;· chegado o Sr. Rodriguos Chaves :i. 
c.~pital do P,tri e ignor"r sua nome:i~:!o. Eu 
,;abi3., í'"is. c1ne a n <>tici.t fü,d;i jlClo Jm·nal do 
Co;;imei·cio er:i. um qui p1·0 quo origina.do pelo 
fa~.to de ha\•er o Sr. Rodrigues Cha.ves tomado 
po;;s ' do cai'go de rlesc mb:l.rgadoi· da. !'elação de 

1 

Belém p a1·;L o 111wJ antt>:iormente ha.vh• .~ido no
meado. 
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J:i. que toqu~i neste telegra.mma, que deu 
loga.r :t nomGação do 1° vice- ,,residente do Pará., 
mpida.mente dire i á. camara qual foi essa occur
rencia, porquci tambem um jornal :>creditado 
dcstn. côr~e considerou a aoLicia da. perturbação 
que se deu no dito enterro como movimento 
01·iundo da. questão religiosa. . 

E ' lamentavet n occu1·rencia que r.mtão se 
deu . (:l.poi«do~.) O finado presidente Dr. Pe
drosa., que ja tinha uma reputa~ão forma.da em 
todo o paiz, h :c1·ia cons •guido na provinci:\ do 
Pari, em ti<" pou•'o te111po, grangear a sympa.
thia e a confiança de toda a população (apoia
dos); e si exis tiam alguns descontentes quan
to :i. sua administra~.iio, não eram, cert.a.mente, 
os seus adversarios. (Apoiados.) 

Nestas condi,ões, V. l!'Y. cmn11rehende. Sr. 
pre1údente, que não é dG eorprender a manifes
tnção publica que se deu por occaeiii:o de S<•ber· 
se na. 1·a i t:i.l o esta do gra.vissimo d:i. sa.ude d() 
S. Ex. O povo cort•ia ao palacio, e de l1ora em 
hora indagava dos progre sos da enfermidt'lde. 
A solicitude era geral pelo rest.:J.belecimenb rle 
S. Ex. (,!poiados .) 

Infelizmente a morte roabou-o no meio da 
deaolaçuo d;i.quella capital, pri ;>ando o paiz de 
um distincto set'l'ldm·. (ilf ui tos apoiados.) 

O Sa. CANTÃO : - E a provincia. de auferir 
os seus serviços.. 

O Sa. i'.L~c-DowELI. : - E' rerd:i.de. 

Foi necessado que o 2° vice-presidente ae
suwisse a presidencia., e foi S. Ex. qllem fez os 
convites officiaes para o enterro. 

Ne;1ses convites, note betu a ca.mara, decbra
va-se que o enterro seria feito no cemiterio pu · 
blico de Santa 1zabel, e ontiio suscitou-se uma 
ciuostão eui pala.cio sobre dever ser o entetro no 
dito cemitel'io ou na cathedr al. 

O ·rice-presidenlo da provincili desde logo 
m <tnifes ~ou-se iufenso a que fosse elle feito na. 
cathcd~al. 

A' noito fo i o corpo depo~itado na igreja do 
Carmo, por estar em obra a da Sà. 

Peb manha celebraram-se e1'equi:i.s solern · 
nes co m assiste ncia do cabido e pe~soas gradas, 
o, fi nda a cet•emonia. susci tou-se novamente a 
questão de fa7.er-se o enterro na cathedral ou 
no cemiterio publico. 

O Sa. CANT.:i'.o :-Xotnndo-se que todos ~ates 
;i.ctoo eram acompanhados de grande multidão 
de J'°VO. 

O Srt. :'lhc-DowELL :-Exnctnmenle, pelo 
interesse e symp:i.lhia que á p'>puiação tinho. 
inspirado o finado. 

Então o vicc-prl}Sidente da provincia accon· 
tuou a sua opiuião de modo ruais firme, decla
rando quo o 1mter ro não se podia fazer na 
igreja, ruas eim no ceiuiterio, e dando como 
razão o ter fallecido hal'ia poucos dias o chefü 
do partido l iberal e primeiro vice-presidente 
da. provincia e ha.ver sido enterrado no C'~miterio 
e n:io na igrej .... 

Retorquir;im lhe, porém, alg-umas pessoas 
prosentes, que esso cid .• dão distinctie<imo, quo 
m ereceu todas as derradeiras homenagens da 
provincia. (apa:ados), não . falle~êr11: na. adroi
nisti•ação, havendo uma lei provmc1al de 1850 

que abre exce pç.ão quanto ao;; bispos e prosi
dontes pa~a. serem e nterradas na cathcdral, 
depois de oml.Jal~;imndos. 

Foram ea1 segui1b consull:l.dos os Drs. eJ]l 
medicina Candido Bastos, Araujo e outros. que 
declararam esta~ o cada.ver em esta.do de se: 
embabnmado . 

O vke-presidente todavia reLiro:i-se e então o 
povo r·esolveu a questão, e oSr.conego Si•1ueira 
Mendes, .': esiden te da a ssemblea ~ ·rovin~io.l e 
chefe do pa~tido conse:rador. a.cÔmp:\nhou-o 
nessa ·eeolução, isto il, •1ue so fi~esse o en ter
ra.menti) na cathed1·al. 

Foi conduz tdo o foretro corn U 1!'1 s~quito nu
merosissimv e na. sacristia. dos j-OUt ificaes 
pa..'iSOll-M :• proceder ao e1ubalsa.mamento do ca
da ver; mas nessa occ,.síão s.ilemnc e t1·iste ap
p:ireceu uma com1nissão da co.ma ~:i m:inici ;•al 
d!l. capitlll. que é lilleral, co·11 um :•1·otesto,que
rendo impedir o embalsamamento,o para (orçar 
a que se fu;,,,,se o enterramento no cemiter io. 

Deixo a esta ~ugustn. camnra a qualificação 
deste acto que foi repeli ido co1:• a maior energia 
o indignaç.'i'.o relo Dr. Ar<'ujo e mais pessoas 
[lresenteg,tennina.ndo-se o processo medico e fa
zendo-se de ioiK o en te~ro na cathcdrnl, como 
eira do lei o tod<ls ger ;lmente de$ejal'am. 

N:Io vejo aqai quesLô'.o religiosa, ]'Or'}Ue a 
sepultura tanto tinha de ser benta, sendo o en
terro foito na cathadral, como si o t'oese no 
cemi te r io, salvo si é ponprn os romanos pagãos 
considerD.vam cousa religiosa. ns se.iulturas e 
cenota.phios. 

Releva dizer que tnes :;ão os meios de pru
dencio., dos qur.es tem la.nçi.d.o mão o prelado 
diocesano, q11e no Ptirà. o cemiterio publico e 
profanndo. benzendo-se apen a.s as sepultura s 
dos catholicos. 

Não é po;si ,-ol mlior concessão pro bono pac ·s 
Com tudo eu estava <?ngnnudo, quando na dis

cus$:lo do .ºr.çamen~ do im[lcl'io, dii~11 _que a 
qt1oslão rchgtosa havia cuss:i.rlo na ; ro\'mc1a do 
l'ar:'L. mu<1:1ndo seu thca t ro de o_,ernç\íes para 
a diocese 1lo Maranhão . 

Ell;i. alü exis te, mas não abandonou os anti· 
gos ar ro.iaes. 

Neste ponto sinto estii.r em desa.ccórdo com o 
meu mustrado collega. depnt:\do pelo 3° dís
tricto daquella ~1rovinci::i, quando dii que não 
so d:i. questão raligiosa. onda ha u:i! .. ovo sen
sato ou um poYO m.ais_judi7ioso. E' ist? uma 
illusão, seria prectso · qualificarmos de msen
sato o povo. civifüado da Allemanh•' e dii F.ra;nça 
para considerarmos. que a qnestão relti;1osa 
s·ó ossa. surgir ent1·e povos que merec;am tal 
e:,ítheto . 

Desde que as circumst:1.ncias occor_rem, 
desde que esto.mos nos meios que a detarrurnam, 
~ questão hade surgir. (Apartes.) Nós temos a 
unid •de c:i.thol ica, ~ ,·ard::tde, não só por se~ de 
facto :\ relig-ião da quasi tot:i.lidade da nação, 
m:'9 ainda · pnrque est:t isto reC11nhecido of)i.
ci" lmentc no nosso pacto fünd·~mtl;ª~'' l; P?rem 
infelii .mente h :\ um:1 turma de md1Vlduos u·re
quit!tos que especulam com Gsta. questão .•. 

O Sa. Ai-."DRADll: F1c;ui:uu :-Especulam com 
tudo, a.tci com a exi11tencia. de Deus. 
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O Sn.. M.\C-DõWJ::LL: - Dcseja~a que o !?"O
verno, respeitanJo a 'conslitui\.ão. respeitando 
as leis, con~ide!·:lsse que a ig1·eja. n.io ô u:n~ 
instituição cres.da pelo Estado, porque subsiste 
por si mesma e subsiste desde o p1·inci .'io dos 
seculos. E' um:i. institui<;.iio pc ·foita e ctc1·11<i; 
o no emt nüo ha. entre nôs unrn o .:níã.o cr1.·oaca 
que quer á fo:·ç" consi<le1·al-"' couio u,u,i !"C
parti<;.ão :i.dmmistr:i.tiv e os i'nncc1on ·.1·ioo ec
clesiasticos como e11~?1"C!;aclos pu\Jlic s civi5, 
11-em so lembrar de tiue "go\'erno não tom o· 
direito d1i lhes marc,c · a.~ aLtl'ibuiç:õcs e oro
s::ectivo e"Gl'cicio. (Ap<irtcs.) 

Q1wndo se falla "qui em questão rcl '~iosa 
uão ha quem não dê arrhas do seu (:.atl10li
cisrno. 

O Sn.. RIB.\S ilà um apa•te. 
O SR. M..1.c-DowELL :-E11 não do11 o di1·cito 

a V. Ex. d.~ dev:i,ss:i.1· a: minha consóenéi" 
Posso sar um humilde catholi«1J. po:-.1,,,; t"n 10 
d<>feitos como homem; mas V. Ex. ni(o t'ôJc 
afhl.ni;.ar <JUG eu não seja co.tholico. (.-lpa•les.J 
E11 podia dizer como Ba:·on que::t 111uita sciell•: ia 
nos apl"oxi1na d_, religião e a pouca sciencÍ:\ 
della nos afasta. 

Pedi prévia desculpa a.o nr)ke ministi"<) <l•l 
im;,erio pol'que ,jn. s:1.bia qtrn c;::.a 'l'rn;t>i:o cltivin 
proyocar semõlh:i.ntes , 11anifeahçõo3. 

Mas, voltando aJ que io. 'lize,1do, ::i.l<.iin cb 
facto gravi.B;imo de quinta-feir~ m:Üll." occ" ·
rido na diocese do Ma;anhiio, ha u'u OlltM 
xnnito sig-uifLcati»o, do qm•l me occup:.r·<:i, fol
gando ent•-'Otanto com " ~·rat~. noticia 1!0 :•e
sta.belecimenh das condi.,ues noru1•.1es. que li 
n>• judicio"1 co1·reS\hll•i •·neia dess~ p1·odnci:1 
publicada ultimamente n·., Oru;eir-o. 

Eis o ca.-o; o pa·lt-e l"r.mcis~o José Baptista 
foi insult:i.do por umjo,·md in(itul.1do Pen.scvlo,·, 
e, com effeito, 1 i \'ce pensador. 

Chamou-o ares 10llSOLbilidade, e apre~entou-se 
't:omo responsaV"el o yadete Arthur, o me;1w> 
)lrotogonista das scena,; lamenta1,ei> de quiuta
feira-maior. 

Pois bem ; o processo seg-1liu, nih cmn o 
dito co.dete, poi: nào estar no goz0 d l" di1·eita$ 
politicos, mas co;n um out:·o respons:.i;·el. 

Afinal, o réo é conde 1rnado; o p<<dre. dando 
uma demonstração d·>s sens scnLim.,ntos tle 
ca.i:-idade a bene:olencia, de,ii;t·• da c:i.usa, per
doando-o; o MO. perdoado. nppelJ,.. la. scn~ 
teu ça, recusanilo-~e a aceila r '' ,, e · H.~ ; o 
juiz não admitte a.appellaç,In,vis\o c.,m•• ;1. parti~ 
que des[stin esbv: 1. uo sou dir.,it '· 

O a.ppellantc ac:-g1·:i ·a. e. dcne~-,ulo o a:.;-
gra.vo, PGdo carta testernun•1a.·cl. v ,j :i rchd 
do Ma.rànhãv, e e~t-\. to·uandn cnnh~ci111cnto 'a 1 

appcllação crime po1· vi;< de ngg>:.1·0, tll•lll•fa 
ann111lar todo o proces o ! 

Fcfü:mente o i11:1,,rad? Sr. des~mh:t"!ra<hr 
Braga salvou alli os fMns da jurisp~n Ir.meia. 
com um voto luminoso c1ue dei, asúgnanrio-s0 
vencido. 

. Qualquer pess0a. ~11e conheça a. lei, o que 
c!-irà a c~t! _ respeit•J ~ D_i:i: 1ue ó •uu abs 1 ··'''· 

e uma. JUl'1sp~udene1a insustent.avel; ma.; s:l:o 
os ger<nens d' q•rnst.à'.) 1·elig10~a em '! «~ tu I" se 
a.tropella, comtant<> que venh:. como cnnse 1 1en
cia o desprezo da reli!l'ião e dt: ~eus m.i.ni.;tt'o:>; 

o fi1n p;i.~:l'nte ei·a. huluilh-1.1' u pad1 e e fou1enLa.l" 
a anda~i,1 Jo lii1dlis. :1 ••• 

O Si\. C.\~n;n D}; •) 1,rvi::1:;..\: - A scnlença. 
que o co.1!cm1ul1 Linba p:HS "10 c1n j:iig-Ml•1 ~ 

O Sit. :i,1\c-DowEJ.L :- !'ois ó prociso que ;i 
sc:itcnç:i t~ nh" p:is>aJ, Glll j,1\!.:'aclo? O ;Lt1Lcn· 
iHl·, póclc lcii5tir d() p:·vcc ·fin !llC:lmO anL€s d:.i 
sentcll<:a '? 

llcscjo milito que sobre ist 1 •11.10 tenho dito, 
sohrrJ 1) 1aod 1 p~,·-· ~1 1.10 cni~:.iro c.~ta. qttest:iJ ea1 
tebç-~o ~í. dí 1cc.:s~ do. ~\fo .. t·a.t1h:1:,·, , nfi>.l seja eu 
nina C.a:.:s 1 i!tlr.i. l:--'~t) (!. 11-~1c c111b·1r.a. ll.:l:o ;.trrc-
1l. t .• 1l11 no pi·e~e. t ;tc, ni1o :iilnt;11cie :t posil.>ilicht
te de ftct1)~ <r1~~ ~i~ ·ú . .!lll!<UH 1 r1 ·nli1.a.r; o 
c~~tn ê q ne ~tU.i. o\.i.;SLC o g·ét"1ucn; e cu 
·l'lC tc11lu ti.J' nuec~~i1l 1:1c elo :\e 1m1mnhar 1.0viu 
:tLtG ll•.~.:.to l J~sen•/ )[ri:neato dJ::jtt quc~~i , pu~·

L_ l~ Yi\.,.ü ~·}1 ~t:?i:t rlioc.c ·C oa·lo ([ t~sde ,> p~·in
•'.tp10 ~· ll:.t se toai :\.~·il;1·l "> , po3,.;o asse_~u~·.u· :l 
~·· r .•:t ·n. t}iJe iafellzrnonLo 1) ycj1> l.:.i. deien •ol-
01•-s:-~ . 

E·~ p')t"'Óal. niis:.cl' ent~~n~ ; 1ir.~ctan.-:.r.nte no as
s111HplQ •b 1;.ú11li:i. intcrpell cç=lo. Recebi no dia 
:31 do m'"" ,,1ss.t•lu d.e capital do P:w(i. este tclc
grn:a n<\ (liJ) : 

<\ Di.i)~O [·l1·Hhlor5fln a.:;:;~\11.on a ig·i~~j:t. 1natriz 
"1a. 1a. :·ue!li:. 1lo ojú, '1nsLiLuin.lo fcst'" civis; 
uenhu111as .1ro·t·i.lcnci;ts. » 

.J~l SO VÕ, pois, 11tte n.5 provillcncü:.s foi·ain su
li:it:dt' ao \'icc-p ·c5i•.lente d.\ l'.-ovincia, que 
tl'to "' deu. 

(Hft iGúi. apade.) 
C.1in raúio o ill11st1·0 1le ucado pelo Cea~â cliz 

.orprenrJi.lo: - fo;tas ,·ivis n:> ig:·ej ,.....,. t 
.\1:1 • V. ;~x.. S'1.bc <i'IC Jâ te.a ha\"ido mni3 :lo 

j 11(~ l:5t0 ••. 

(lla ,/ ; ·ci·süs ci1 ,~;·:as.) 
Q :t:1nrl 1 P..q rcer.,Ui est1L n olic ia, qn '"' si ao ll'lCS-

1.uit tornpo lia r~'' jr1:•nal Cf)n.slit:riçflO, oul uru 
Jo.~ nu:u~ros çhcgadJs .elu n!tuuo "ª.1.">o.· i.\. se-
,!jaintc \lê/ : ' ' 

« No <li.a S tlJ coi·:cnt<; in ·:t: foraiu victirff.<;.~ tlc 
vi11lcucia.s da5 aut:1rid:1·l ·:s d,~ l\loj i os uosso.s 
Ji~tiu•: .. os :unig,>s Leoncio H. Lob:J.to e Ali pio 
\l nlci.•o ,[e l;ua1uiio Lobatc>. 

l·:sscs n;_Jss~:~ }i.mi : , .s fo~u..rn ''ic.Lima.s 'le Cfl.-
11 ·1cl10s pt_iliLi~~s ri '6 1111nd ,es da JrÍell.> 101:ali
•i td·-!:~ e o t.tcto t.lc ~e ·01n e 1nsei"'-.-a. .o+·e:i aal•J
·ir.o i- 13 a :tu.n !(11-,,s p1·cn b!' :~:fl ~u.l.;. p ·npr1;is 
•;L:>n.~~ _ .u~· n;to L•;1· o:->~·- Alipio p;i.~·o o~ iuJ_,O~i.O~ 
11 •?1l L("lj):Les do ~ t:l. C'.1.S:l. C011l!J.1'~~··~ i ·~L 

..\.o trili 11ul d" 1·cla.;fio re '1 ~c·er,Lm cllcs 
!rt.h1:1;;>; COJ~_) '-.'\ pl'CYCnlin>. 

P:w,i us rc:.;-111:1; <lo ~Ioj i d1~"1:imos a Mten
ç 'io 1h presidc.1ei:i. ~ 

. Vi la .be d a r1ai no tcle·.;r:t 1t 11a -o 'no 11r: 'lc 
Diogo Heud-. ..::-s ~n. ;"":. ·int~1u C:ln.hoço jh":::.ss ulrn ·n
tc~; P. a·jt Eh<C?.ra! a~nrto <ledii::·:L<lo.., clu~fe ,10 
p trt'd > Il'l IUella bcalida·Je: C Unl ver hdcieo 
/>t:tru-; i;i. 1 'H;u;Li.-;.. a1:inda. tudo e faz Lud.); é 
ho:11e u. po•·é.11. ,-iolcnto. 

_O ?1t. Axoc;.\ll;-: PIGuEm.1.: - Excpliea :. con-
s~lt1u.~.ão. . 

O Sn. \!-':-J?ow1~LL. :- J:i fez maioreo> proc
za:s ; ac.t1c1p;u ::i. 101 <lo cus.i,.ucnto civil; di-
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zetu que fo:r. co.n~ jo1iz 1la p.1z U•n cil.s;i.,ncnto ! 
e 111a.11<l.ll.1 lu. 1' L':L1" u Lt:H'1U:L ~ 

E' pt•cci-\::o diZQi" o 11uo ~i'l(i re~l;as civi ... (} 
con10 a con"cicncia. cad11Jlica csLá ~iJa.l) a.:rit.:;.
d~ por "ª'º"·ll1:mL~s es."ánú ,10~ n ,.-:e 11entc. 

Na pwochi:\ .Jo .'<fai •l"c:t:1, onde tev•1 eo.,1e p 
esta. diabolic<i iHvençio, l1avi:>. nm g·t1pn 'l'''' s~ 
a.rr· g1i..1·a. a. ina.li i<Lfl • .. d.a it.i)anclarle~ dt: tll:.Li. L·
rn:1.ndatlG '[Ur) tinh:1 1l!.!s:tp1)~1.reciil •~ cuj1} CtY11-

p1·u.nts•O f.J.-o. ap_,r •\';do ClH lx4J 0:1 1S{:2. E~ .o 
gMpO q 1c niiu tinll•• cu:ninuitl;ide co1u a it•
man<l:<d•~ pri1nitiY•\. sem t;"adiç:'Lo algu.m\ 'l"º 
po(lesse justific.ar s113- :<ltttnd '· g-rui"' <iue ·e
pre:o:.ent,,1 \"<ta p ·]n<.:ipi" c.H;·10 ;.;i 11tJle!'5 co:11·nis
são Je fe5teiros; <t•l:Jndo o di,,ces no prllhi t•i l ;\ 

ceiBb.·ação t{c C(~I"'t.1s ;Lctos clil cnhn Jidnn. to
Jnou a iJO~iç~i(, ho;-;.Lil qne 1n1 1le~c.:·e\.·e1· i. ~:{1, 
entro na aprnci:iç,1u d:. causa d.! ;teto lh ur.lina
rio, (iuc cu11sls:iu cin C\.'1t~u· pJ." o··t·:l::ii:i.o d 
festa r0ligios:\ n e ·:p·isi·~;.1-, .. li: 1t.u p lly n•;t~ l i:t. 
q•ie S. l~x. RY1wt- j·1i_":1""- cn111 :o.J:\ r.u~"
nri.u sr~r convenl.;nLe a. is co-..tL11w.;!E5 p il.Jlicos4 

O Sit. C.\N rÃ•J :-·'.;!1.1e era o fonsi·. o á 111ura1: 

n~,) ll Ul'er pro~ ·ssia, ter ·mos rovoltlção. l!< O 
g-11·.;e.·no i.r~ 11?.'1 d. l revo1uç.lo e rnanda.va. fazer 
:1s p.·uci8~Ões c.:i 'tis •. . 

O Su .. l{,>o·>LP\l • D.\.~TAS ( iniaistro du ún.. 
.neriv) Lll u:11 a~Jot.rLe. 

O S t. '.'-hr.-DowicLt.. :- Eu C<tou explicando 
os p1·ece 1 1~n t0s. \ c:on:1r·:\. leio necessi;lada de 
$ 0 bc' ll •{'lC ~'íO a~ Í:St •S Ci1·is, e por i~SO estou 
di-.P.ndo o •111e elhs sfio. pDr111rn a instit içlio 
·lc la"S [c~tas n · p:.i·ochiti. dei .\loju é uma con
Lin11aç:lo: aby~si~; al1y . ..;s1.tm, incocat. 

Ül"a. Sr. p ·.:~l<kntc, i~to ~e pas~ava n:i. capital 
d:t p -ovin~ia ando c<ti1o as ">l"i1neir<1s a11Lorida
•l«s, 1·evoltanto <l ·scic:<t' e o!l"ensa ã moral e aos 
bt11i~ C<>st:i.11es • .i:i. n io quero •·aliar da affensa 
,; 1·elic:-i;\n, pois to1n·•s no codi;J"<> unsartigos, 
'1'10 cr.1io nu1ic:t ticernm ap 1licação, o que 
ll 11i:·" m 1ito ,,. ,.opnlação brazilci~a Bill gero.!, 
lln; in 'e liz 11e:t1.e di,•nte dest•is factos exce
pcion:tc.; n:to honr~t igualutenle a i.oagistratura 
ri uc O.".i L >lnra~ 

Refiro-me aos arts. 270, 277 e 280 : ahi deci
l id~~11wata ha 1n li.., inoltvo par:t ~e coademnar 

O Sa. M.\c-Duw:,:r,;,: - Alg-llna in livi<lnoo f.1d"s <bsl•• nrde, n, o mc$rno haveri" mo.is razão 
quel'iam dessa fó1·ma, fazer l tcrns, cohi\;il-as ll'ti'a ~ c'mde1tinaçno1Te se·1s autor•~S no art. 95, 
cr" nego~io flC policia; ll!;l.s o <l1<J,,Cs:tn" dand" ''t-<t<i to:-0:11-.;e <>Jll'"-;lo dircctamente e por 
01·<l~n~ relativ,tuHmLe ao ~nlto e :i li hun:' "- factos :\ll li n·o M;erci~in do podet• judici,.rio, 
ningnem diÍ·â que nfo d evi:1111 so.· rcospcit,ul:•'· ,i., 'i~le rn 1•1~lle na1·iz de cera. oart. 9G, qne se 
Não deu o·rlern a!g-ullla c:n 1·nh1.i,:fto ao> fe;t0j•l~ •:1plic •ll aos bispos e a torlo; os padres. 
q•1i! se fazem mi. pi·ti~.:\ pa~a roo:1,;;ijo 1i11i1It,1n (.,boi "lo<.) 
limitou-"s ao cul1.0; e ,t,W•t, po:·hnt••- no -~11 lliúa "i, Sr. p:-csidc11'.o; íma:áne V. Ex., 
pleno direito e compcteuct 1 .. Aiild 1 a;;~i:n n;L • Jl"nsc " n0b:·e 1J1ini~ t1·0 de irn}erio s.íriamente 
foi .·es cit tdo. In3tituil· lID us tles,; it:tths ÍC;t:c~ 1t'l 'i 110 ;;e pa~~'tt•;°L :i.c t trnlu1en ~e no Moj ti., pa-
civi.s que consistoin ni,-!to; vai U!n s r! ·tt l:.\ · ~\ 1~o:·~h ia. <li.s~a.nte ·fa. C.;\pitalª 
a.ltíl.'." sulJstituii- ao 1i:uh-u, rnc:i l :c l •dai11h,1s "s- Si n :stn., p11"' ute as p~imeims autoridades, 
troriacl:ts (0 1

1; 0!1!). fa7.0lll~'e procis,iJes ci1,is n~L 1nrlc lli')CO'S:Ll'ta ·111rnto mais ci•·itisad:\ da 
conduúndo a. ostatua cLt ~:1ntissiurn Vi1'.!.!.~)nL ~J1·.~·áne:a. d in-s.e e:.;"'c ;; o~ea11d:ilos~ o qu~ não 
~te. g_ n r,tc :i. c;uu::r.i. .. mi1 dcs:s~s c~)1·i~>hOiiS .-;.e e:;.t .~ :·à p ~·Lsstnr!o n'lri11·'"1lla. p;.l.r· 1chia., entregue 
in8t iL,1idores Jo no.o culto. ridic:1h i<"ri<:'ío ,[,. untc:uncntc t\ um Hland:1o d:L loc;ilid,de~ 
que ó s.g:•Mlo. eM ,tt11c11 «J't rn ,. ·e:. Do ts Jhp, :; ;,, •e t:·ac'L <li :io1ui d 1 escn.ndc.lo, da offensa. 
pe•·dõc), tc,rc~ ôcca~ião de dcc1~'1·ru· en!ad tl'!s- li 1u0 '<!.lo U i·oli ·.âiío~ o que. aliàs. deve ser 
tP.lnnnh~t judicial pe1'1.nLo o S··- U:·. :.ti~i1·. ~ f!c lmpnrlid l 11or- t()·-los. 1i.i; melo~ pelo goycrno; 
Vasconccllos, qua.ndl) jui>. de dii·ei to d· I~ \'Um 1..-;1.h-sc, l1.rnbem. <h t1·an 1uillid:ide da con
<l•. e •mace.a. 911e uã!) ju:·~·''~ p<'.' ,;c1· nth,:i1 ou- <cienci", da paz d .s familbs. da OI" .em publica, 
t1·el:\l!to <]U111·1:i. s~r fostc it":) fo.»'cl'OSO do n1tto 1111' o go\·<•rno deve !lllll1te1· e 'Jllc pude s ·~r per
da. ~<Lntis~ima Vir..:;em ! L n·l1ada po: sta fórm:i, urnis ou m ma~. con-

Outro em posiÜvi'' •. E:itr' clle '. infeliz- fonue ";;r L!de-.'.l d:i. <:i1·cu.11sc 'ipção, «onforme 
mentc,e-..istia111 C'\'al't it"08 m.tit> r~;ti,,1,vei'!. a 'topuhç;1o do l•J.z«r; pois <[UC sabe-se perfei
cor!l·tl~u.11s: do':i qun. ·S :··n1io ~ la<~~ 10 . ..; pes.;ua s , ta..ue:1Lc 1luc. ningac..m pre~~L n1ais outra. q·'al
rnas sà·) todús o.:it.i\~istt::. .. a th~:t~ .. C1ufi n t'O- ·1ue1~ C"Ji.13•·\ (11) l lU ·as S la~ convicçõ· s intimas 
p~•!S ·nt:tn t<>.~ de toda s :B thcori:ts <hi. sdencia e.u wat«'d" rclig-ios:1; e nest:1s condições serâ 
mo<l~rna. p'.•ssil'él •1!1e " paci 11cia cio povn st~ja s lll"re 

Niro é tudo aind:i.. •lis •> tn. '' vo~ n.ssim _S'l:l. religi,To ludibriada, 
Uun prucis-;ii.o d vil foi prllltihi<la n;io s6 pelo sobret!1do <-1uan:l11 " :t;itol'idade civil se torn:i. 

dioc sano como pelojtliz <fo capctl:is. Poi.;!.Jc"'· i,u :is,ivd e c·uz" º" i.Jraç.o< diante dos 1:sc:i.n
::1 111·oc:s•iio • ·hin , l"'"~ m 0steasiv.trno11t•1 d ,L-,s e dus nttent:>do '? (Ha ?tllt apar/c.) 
OIU f:·ente :Í. ClS.'t dn ,!;to juiz. f),~ :1m•tc ' l'1 '' ji )~' um lcnente-COr"OUe!. ch,.fe Jib~ral Il:l. 
n:io é aó a auto?"ithd rei:::º':! 'fll' tem si lo ma,a1:t hcu,lidad<). ~" u1inha inter ellação eu 
r1es re•I' itala. o tom siilo tami>em a :~nt.;:il:tde pu ·::unlo si fJ g-•n-erno te:n sciencia de que elle 
civil ,jndici,.,·i11 - est:i u:t d ·lega<"i:t ,j,, nal!da. por,1u<i creio que 

O <>on~~n°) im;:ie~ial tinh:i. conh~cimcnto dist" e!le é o .[ele·~,lí]o: raas. ainda •J'lll.ndo não seja, 
por ~lc;,-rarnnu; ,o bisp:"> ~o [>,.ri r:cl:u:u:l\'a e tem acç.ão imme.1i:üa.. <lirectn.. na policia. da lo
p11blcw:i. no .Toni«l do ', o,n»•'')"'' '" "s s·•a> caliciade, 110:·11•10 a.!E é quem faz tudo. 
P 1$t•l"'CS~ as suas 1·ccl&ma~õ.~s. (Apn1.ul""·' () ,.., - O Sn. ••,\Tts:;o~.1 <là. 1uu aparto. p~cs\õ.c,.ti~ .b. p ·o,·Lncb.~ pu1~ 1 ~ t'1 ,. (',nnt\ent1' com 
os dc<n'"d ·,i ·03. :1!11'' li·ont:v'~ o <:'O'·~-n ri (b.a ! O S~- :>.hc-Do-.v!l:LI :-Pel'<lôe-me \'. E:1:., 
enITe nôs U"Ll:c lJl)litica :n11ito f.,m01nLi<h e me- , nã.'} fa:;o ll!fü< accus •ç~o especi~l à pro
ticulosa em m:l.teri:i. ele re1ig:ão), dizia: « Si i vincíà ; destes grão-senhores ha. em todas as 
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pro'l"incias e em todas aa locali(lades, mais 
ou menos, e afinal de contas :unbos os pai tidos 
o~ ~:iat, d ovo dizel-<i a V. Elt.. 

O Sa . .'\.)IDR.\DE Fiau&nu:-E a'i.o tlteis quan
do têm bom ~enso. 

O Sa •. MAc-DowELL:-E' ex:i.cto. 

Mas, senhores, o noiJre ministro do im -
perio teve a IJondade de dizer-me que o 
governo não tinha conhecimento de m1da 
disto, e S. Ex. ponderou-me que p:i.ra. est:i.
hel-~cer uma cot·respondenci:i. telegraphic" , 
transrnittindo textualmente a minha interpel
lação, pedindo infot·wa.çi'íes e da.nela as provi
dencias, acarretaria um:i. gr;rnde despcza pa.ra 
o thesouro, porque a nossa linha tcrrnst:·e a.inda 
não chega ri. capital da pro\·inci:• e seria mister 
recorrer ao telegrapho sub111:1rino. Eu re
spondi aS. Ex.; horn .... 

DeYO poadol'ar a este respeito : como ci que o 
govo~no ~ntrete,.-e lo;ro C•Jm1111mic,~·:ues telegrn
phic,,s a respeito do f:tcto occorrido onL1·e o 
inspector dn. 2lfandeg-a o o in.~pr·ctur .J:i. tltesou
rarin. de fazendn. ~- .. );;lo ou1itlo iuil.o sobre" 
pendencia c1ue existCl cnt1·~ esses tli;;n1Js func
cionari?s _nem sobre ~L prol'i<lend;i. •1ue tomou o 
Sr. nnmstro da fazenda, mas certamente o 
facto não era mais gra\'e do que n.quelle_ de que 
me occupo. (Apartes.) 

V, Ex. est~ comprehendeudo mal as minhas 
paJayra". Eu Hte reii ·o ao go\'<~rno, e V. E:.. 
sabe que nii:o só no nlin 'sterfo h:.i. solida:·iedade, 
como to.m b0m nos delegados do governo com o 
mi niste:•io. 

Refiro- me ao delegado de V. Ex. na nt·ovin
cia do P.Lrá q ie devia ter commnnicado ·ao go
vc ·no o facto e as providencias que deu, visto 
que se ll'o.la de nm f tcto grave. 

JJesde o momento em q11e o nobre ministro de
clarou-ine que iria tom·u· pt'Ovide11cias sobre o 
mesmo, eu poderia desistit• de continuar uajus
tificação da interp~lla.ção. 

E ntreta.nto, permitta S. Ex. g ne, som ot!ens:i 
nenhuma pe~so:il p:i.m com o nobro ministro. 
eu dig?- qne tenl!o certn lwsitac;ilo em confüi.r na 
pro_nie>sa. por.que, ri.uando tive occn.aião de dis
cutir o orçamento do irnpc1•io, lembrei a S. Ex. 
que ~ gove:·no tinha excedido do suas attribui
çõos dispensrndo da resirlencia ca11onic:.. a urn 
conego '.ln. cat~odr'.'l ~o :'>!aranhão: e S. Ex. por 
um mot1•m. nao du·e1 de descnn,1deraçãu, mas 
porqno lhe pa.ssas"e isto de>apercebi,fo. n:ida 
respondeu e:u relação ;\O !'roccdimcnto do go
verno. 

Acho ist? gr~ve, port111~ o g-ovem0 co:n o 
seu proced1meJHO a0 m••smo tempo que fere as 
&Uribuiçõ~s da igreja, fere larnh~rnas pre:'Og":J.
t:~·a< do p •rlamcc.t~. o·i;:ornrno, .a.o p :sso que, 
dlspen;;;,ndo da res1denc1a ca.non1c:i. a •lm co
n_:go e por tempo in•lcfinido. us;irpa attrihui
çoes gue penencern "ºprelado d1ocesano : con
c:d·),tgua.lmente, sem dependencia da approva
çao da> ca~úa~as, uma mercê poc u nfaria, usur
pand? a.ttr1bu1çõ~;; do poder leg-islatfro. 
· · VeJO, agora, uma outra que~tão agitada nii 
gs:zeta. _O presidente de Sergipe entende que 
h~ ~e privar a u1u vkario de se11 officio (adi
tJtms !) lJOr .s~rdeJ•llt:1~'>. provincial, qn:i.ndo, si 
era pela incompat1b1lidade parlamentar, o 

mais que podia fazer seria pri val-o das suas 
congrnas. O parocho tem jurisdicção parochi~l 
quer n() fóro internq, quer no fóro e:s::terno, 
mas o b;>tado nadn tem que ver com isto. Os 
empregados ecclcsiastícos tõrn as suas attri
buições segundo ••s leis da igrejn. Para que 
h:11·emos d~ astar se111pre com estas interfo
rencias indeuitas o e,,tas confusões~ 

O Sn. lt.\TrsBOXA :-Saiba V. Ex.-que o pre
sidc1:to de Sergipe é t.ào hom catho1ico como o 
no br·e dep atado. 

O Sn. ~L•c-DowELL:- Isso não impor~a por
que pôde s 'r 1uelhor do qne eu e com111etter · 
um er'o. l\'a igreja aven:1s reconhecemos :e 
infalliliilídade do Summo Poutifice, •1uando de
fine ex rntltedra em matcri:i de fé e cos
tuaws. (.-ipartes.) 

St1pponha. V. Ex. que eaa, p:idre vai assistir 
a um ~nB:l.mento, acto <1ue exige a presença 
do parocho 01• de um rncerdotc por elle auto
rizado, sob pena de nullidade, conforme o Con
cilio de Trento, que é nossa lei a este respeito. 

·Esse casamento é valld 'on é nnllo p~r 1 os ef
feitos civis? 

Para a igrej;> C<Ltholic~ e v:ilido; mas para 
o goveru-0, a ser este logico, deve sc1· nullo. 

Quaes sii'.o, po~érn, as de~astrosas con,e:-.uen
ciaB em relação n.o poder rnarita l , ao patrio 
poder, legitimidade da prole. regiu1en matri
monial de bens, sttccessão heredit:i.~·ia, etc. '! 
(Apartes.) 

S. E~. pôde discordar da !llinh:i. opini:Ia, 
inJo buscar Lluutrinns de aviso~, po1·que. infe
lizmente, Ludo entre nó', no que concerne à 
igrej"-, ci regulado por a\'isos, ella. não merece 
nem siqllet· urna lei ou um decreto. 

Nilo conlteço lei nes~es ul timos \empos senão 
a que regula a desa,nortisação dos bens de mão 
m~rta; o mais e t'1dl) decidüfo e t•egulado por 
avisos. ( . .J.pru·tes.) 

A suppressão da ve1·b:i destinada ao seminal'i;i 
do Amazona• e outros, que j i não figura na 
pt·opos tiL do orç:i.meutu para i88:~ e 18::>4, 11:10 
se!'li. uma prova de hostilidade ,~ religião c:ttho-
lica 1 · 

Pois eu hei de aceitar este facto como de
monst1·atiV•) dos bons desejos <1o governo e1n 
sustentar a mo~ma religião"? 
Quan~o eu não encontrlls~e nad" de mais ca

ractm·istico para 111•; fmuar nest<i 1uinha opi-
11ião, basta~ia !e~ o erudi tó e prolixo p·Hecer 
da. com1uissão de instracção ~ublica,com o qual 
esta de accórdo o nohre ministro do imped a, 
para mo firmar ua id,;a. de ~ne o rlue se pre
tende é declarar guerra:c 1·ehgiií.o do paii. Não 
possa ful'ta1·-mc ::vJ desejo de ler um trecho 
desse parecer (lé) : 

« O direito tl' cnunci:i.í· ·~ discalir liH~ 
mente to<las as opiniü··<; ê inhcr ' nt-: "- sci ··ncia. 
O E~tado 11iio teru com:••:teucia para ,i,,finir º"" 
patrocinar dof!'ma$; e, si a tem, não abra csta
b·.·lccirnen~os scientificos; porqun. :1 , xistoncia 
dess·1s instituições ê incomp:iti vel com a d:) 
crenças priYileg-iadas. Da conà.ição ess-;incial 

·:i. sci"·nci:t ó o não obedec·~ra concepções a.priori, 
dm·idar do que não e.-;t ,j~ mcth.idi~a.ment' a.Ye
riguado e só adopt~ a ;ealidadc verificada 
segundo os precaitoa rigorosos dllo log:ica c:s:pe-
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rimcot,\I. l:n.1_,rni_z que, y ·l:i. c!eg_i l~iii,i:túc ~los 1 ~en_te é cou~a muito di!ferente do qne se chama 
ac:itlwhco0

• •!fJ·>rtou o <l1re1to poh:lco <hs ll<lilS direito natura l. 
dc: s·:1!u (~ ic '.) n:!; ;,úde J.,i~ar de ff11:tncip>\l' " O nobre ex-1ninistro do i mporia pedia no seu 
scte1:c1a ,ias .' 's.L '!c.;li :s da th_eol{}g in. . reluto•iu r1ue o o.utorizassel.ll a i·eformar a.s ir-
. ·~hst o pi'~ucipw 'J'l'' qu·, 1:1amos: e dccwmos mandndes e •:onfrar ias segu ndo os c:mones da 

füru•r. e C•tJ· forr~~la c_ons1.'!'n.an~•Js no :i.i·t. .9• igreja; fe li7.mente o nol>re minis tro actnal pa• 
n hb·:t<hvle sw: nt1üc"• lllCua1; •at11·el com dts· r ece que nt<o t~m esta pre:enç:to. 
Pº·' !\·Ô s e?~ ':º a J,, Mcr to 11. i_7ti~ d·i i4_de . <;Ju~ndo o s~rnmo ponüíice, cm cncyclicas, 
Mato '!c l~of), ni·t. 40. q;ie s'.illo~drna o ensmo dm g-tdas aos bispos \irazileiros, os o.uto1•izai•a a 
d~s seienc1ns. Mfcs<:1 .. .t«s ua c'coh• de ri1 di~ r eformp.r a~ corporaçi\"s rc~ligiosa.~ . e a nosso. 
ema, aos ~.,u1one"' rh reli!;-ii<o prot~g-id:\, propria loi de 1860 di cowpetP.ncia ao oder 

A~ scicncia.> ti:~ re:i.li<latlc, as nnicas r111e o civil pai·a approvJ.r os co1upromi>aos, J.epois d ei 
Est-ido se púJe incnrith:r ele :>u:tiliar com os ap;-i·oi;açüo do ordinai·io ; quando as assem
s.,.1s r"eu1·;. · s,_~ eut ~11j« prop:1g(lçilo luc•aa\ bló~s .Pru\·inci.acs têm , geralmente, respeitado 
todas as o;•in1ucs dcs:uternssa<l:t~ e 1.lespreoc· o thretl.o dos l>Ls;JOs, nesL:i. pat•te; o govemo quer 
cu, 1:1das. :i s scien··Üis <l:i. r e:.lidade Só tê Ili nu1 reformar p01• si, quer estabelecer as condições 
limito: o do in1· .. t·1fic:.vel. qno lhe~ n:ia per- para a ruimiflSnO dos irtUãos (é o ponto capital). 
to 1w~. qnc ;\ natn:cz:> n:lo certiíica, qn•: a olJ. ,1uer regul.M o cul to divino e as prat[cas de 
scr•·:i~'l'i" o a c~pericne1a n:<o L·im meio de de- devo~-lo, e, parece, senhoras, que aind:i ha.ve
vassar. Mas 1~1cla se pódc tolher no< seus pro- mos <le vG• o governa fazendo folhinha eccle
cessos do o.'c •ut~ç,ii;> d~ nn i ve.•so sensi rel, o todo siastica. (Riso.) 
o seu .11ori111en.1.o e~tari:l. parnlys:ido, no dia eiu O SR. Dt:QUE-Esm AD.l TEIXJllRA :-0 espi-
que os d•i•cobmnento:;. filhos do e:ta111c do~ phe- rito de invo.são vai ate lã. 
nomenos naturacs. e <>s debates, yue con1luzeiu 
:\ i111·estigaç'1i> " esses sobe;·oos resultados ca
recessem elo 71la.çct das opiniões pr~onisad:i.s 
0111 u1un. ig1•ej:1. Se•·i:i. po r e~cmplo, difffoil con· 
cilia.r colll certos artif:os do r6, fó~a. dos qllles 
n:to h:i s~lva~lío, o d·i•prevenido c~ame de 
q11cstõi>s como a.lg111nn.s c1trn despei•bJ. "hisL01·in. 
3·~0!,,g i c:. do nosso planet•i ou a physiolog·ia. du 
ce1•;·b1•11 lrnma.110. 

Qttanto nos cost1une~ . á e<taliilirladu elas in· 
stitniçucs e d<t ordem s"Jcial, o direito co1umum 
e a :i utorirhd ' disciplin" r <los curpo> doceulcs 
são :i; sós g~ra.uti:ts que a. lib•)ràa·ic perinit1e. 
"' Po:foaios des<\ssomhradn.: ll".!tlle fi.Lr dlls corpo
raçue;; rcspons.:v eis. tia su:• honra e cli.~nidado. 
que 11r1cl ' se to!er-a.ni. na~ c.'l.dei1-.1< unil·er.~i t11 -
!'i:ts. r1no ont1·:t ·ic a morai ~e ·-al, il:tcb qne 
seja suh,·ersirn da orcle:n social on polit i ~:i ! ~ 

Noto V. E!. <1uc no>to p:l.iz o crie se quer é 
supprimir in<lire~Lamcnte a. r cligi:<o por estes 
meios. Si S<! nega :1.0 Estado o <li1•eito de prnlo
ge" a religião rln naç:;o:-pM•1ue uno se tem n 
!r:rn·!11ezn ele npros~ntor um_P'.~jec~ ~o )•arla· 
ru<111t•• ac:tb:mtlo com a r ehgtao offic1nl ? F:t· 
ç:i.111-110, crie nós est.1remos na estacada para 
d~fr.nrl. P.1' os sentimentos r eligiosos dn nação 
brazileira. 

Perdoe-me o nobre minist1·0 ; não desejo 
ser-lho dcs:is-rarla\·el ; ma$. etu Ludo is to. nesto. 
sciencin d1t realiJade a <rue hoje se chega, só 
pato me tho 'o expot'imental, ness>\ sciencia, 
q uc é n b"SG do parecei· d:1 coun:uissão. por'! ue 
eHe :i.o men·•s tem a mereeirnen to <lQ sei· fmn· 
co.monte positicista ; ness!\. scieuci:1 que se 
r1uer imp:a~L~r no pii.i z, o fim princip~l ó d~r 
cabo da 1·cú 1g1ão : acl'bn-sc com o ensmo reh· 
g ioS•) em to,-Jas as escolas, inclu.sirn atcí ·com o 
do diroito c~clesi~lstico nas faculdat!es supe
ri()r~s. snbstit·1i1do-sc Lambem :t cadebi. de 
direito natural peb. ele sociologia . (:1partes.) 

l\ão !>')3Sil ins ti tuir :igora. um:i distussão n 
est:: rcsreit<J; mas. •;u:mdo elh vier o pnrluna· 
menLe , 111GStl'arci :1.0S no'.>res dep·1Cad1•s r1ue. a 
substi tuição do direito natm-nl por sociolQg-ia, 
não 6 j ust!1. nem é ttpenas uma e:tpreesão lu
;<uosa; mostr:i.rei <1ue <\ sociolog-fo. mQdern:i.-

. V, J.-:-l:~ 

O SR. RoooLPHO ÜAXTAS (ministl'O do im-
1~rio) :- ::-Ião me preocupo com isto. 

O Sn. l\fac- Dowl'!L :-Estimo muito, ma.s 
C•l copiei as palavms do rebtorio em que o mi- ' 
nistro llede autoriz:tçao p:i.l"a r eformar as ir
w.u1Jades, sagundo os c1mon~s da igtejr,, de 
modo que qner interprotrar as 10is da i;;rcja, 
rni sào peculiar ela autoridade ecclesiastic~ . 

O Sa. Axol\.\D.lll Frl;i::Em.1. :- 0 governo jà. 
1
11·etond6u le> .nta.1· interdictos. 

O Stt. M .1.c-DowEL :-Se11hores , o E!Ue &e 
p.1ss:.i no Brazil não e m<.Ü$ do 'lue a reper
cussão do que se está p 1s.~:tndo em Oll t.-os 
pai,,es, 11r incipalmente e111 França . . 

Lendo uurn. correspondencia deste paiz. ha 
poucos di~s puhlicada. vi que dizia-se com 
franoucin, sobre cs ultimas p•ojectos ~ pre
~cnt..\dos à c:w1ar:i. fr..lnceza, que ero.tU u1uo. 
g uena aberb :io dcrn e n.o catholieismo ; 
Ulll:j é preciso que tenl1amos aqui esta mesw:i. 
franquez:i. para que nós outros possamos 
te!· o di reito <le collocar-nos na defensiv:i. 
(:lpOiw! os.) 

t:' umn. verdadeir a imi tação, que estamos 
fazendo, sem consulta!.' a divérsidade das con
dições. 

Dirigindo-me ao nobre ministro do im
perio, não tenho outro fün senão pedir ao 
governo serias providencias . 

Si esta religião esta consagra.da no pacto 
íund.i.mental do Esta.elo, p~d:a :.ngul:i.r do edi
ficio socinl , si o governo tem obdg-ação, não 
iudago da.~ crenças do ministro, não fallo do 
individuo. refiro-me ao alto funccionar io do 
Estado ; si o governo tem a obrig-:ic;.ão de res~ 
peitar essa grande lei do i"'"· de man ter a 
Con~til\tiç~o do hnperio . . . 

O Sn.. Ronoi.puo O.t:>:<.ls (ministi·o do i-m
pe>"io) : - Neui estou 1qui em outro ellt'a- . 
ct&r . 

O Sa. '.\oh c- DowcLL-: - .... é p reciso fazar 
respeiti.r os sentimentos religiosos d no. :ão. 
Emqnanto cst.:i. 1·0\igião für rel.igulo qo Esi:ido, 
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é forcoso tratar do as~umpto em termos s~t·i<_>s, 1 lica.,, po~sam fazer_ cousa alfo11ma; não me ar
é !;i'e~nr q 110 o gMerno se con1·ença de que . e o rece10 disto. Podia rcpehr ªl?ºra. .as palavras 
mai~ intel'cssado om a.ce!'car ·de toda. a cons1de- de lord Macaulay, trat.:indoda h1sto~1adoa papas 
r~ç:io o ministerio sagrado. de tratar seria- escripb por Leo;,oldo Ra.nke,quando diz :iqu,üle 
mente de to !os os :1ssumptos ~ttinente •ao culto insigne historiador em referencia a.o catholi
d.'1. relig-i:Io officictl; a reforma dos coelu mes em cismo, que aliás eomo protestante considera 
gue ta.nto se falia, não ha. de vir do monLào do institui~ào politioa., omhora en.lte-o eloquon
cis que possamos acpii fazer, mas sím do influxo temente, o seguinte : 
da religião e da moral nos habitas do povo. e A igreja catholica viu o começo de todos 
(A.poiados.) os govilrnos e de todos os esta.beleeimentoa 

Corno se ha de dar a regeneração dos cos~ ecclesiast8cos, que existem hoje no mundo e 
tumes si os netos religiosos e as primeiras au- não estou convencido de que não aeja destinada 
to,·ido.à~s ecclesiastie::>.s são desmora!is:idos; si a IhM ver o fim» ; e. •.• ella conse!'varã. t~lvez 
nil.o tetUos em couside:·aç,10 a sedodade do culto, ainda todo seu vigor primitivo, quando não sei 
se qualquer 1adi1·iduo se julga autori~ado a que vi:i.jor da Nova Zehndia vier, no meio de 
invadir o s:mctuar·io e instituir festas ~.ivi~? ! unia vasta solidão, colloear-se sobre uma arca.de. 

Fefü,nente no pt1.rlamento.ja em tempos idos, qnebr:rda d11 ponte de Londres para esboçar as 
vozes :iuL01·i1.ad:i.s se levantaram para cornb~ter ruinas de S. Paulo.» 
esses ab11so'<. Eis o que <liz um sabio protestante t Pódem os 

Nesta, ocr-asião folgo de render uma homena- inimigos da igreja ter parlamento á sua diepo
g·em tle ag:·adeci:n .·nto p ·lo que fez o Sr. "r. sição, pódera ter até a forço. publica; nós temos 
Tar,1uinio de Sollza, digno membro da minoria uma cousa que vale mais que tudo: é a fé, 
actual. e tambem entra out:·o~, o Sr. Dr. Lean· Ella ha de in!'allivclmente triumphnr, porque 
dro !3e~emi ?e Meaezes,os quaes tão relernntes as~im está escripto nos livros sagrados: <1.Et ha:c 
sern~os :iqm prestar:cm a este respeito. est -cicto,-ia , quce vincit miiiidum , fides 

ilhs estes factos subsequentes, de que tenho éstra.'f> (21fuito óem, muito bem ; o orador no 
tr:ttado. occorridos depois da tal instituição de (ef.icitado.) 
fest·1s civis no Parã, factos que são do do.minio 
d.t sitllação act11al, tem ficado completamente 
aliandonados, sera a minima providencia. O 
governo tem crusado os braços até agora. E 
"cja-me licito o.ind;i. dizer : que essas procis
sões ciYis npp"r:i.tosas eram feit.as com concurso 
dn. for~;i. p nblica ... 

V. l~x comprehende, Sr. presidente. o mal 
írnm~nso que ha cm lernr a desmoralisagão a 
força publíca. que deve ser essencralmonle 
disciplinad~, e nao ha na.d:1 que sustente mais 
a disciplina rnilitar do que o sentimento reli
gioso (a1joi.,dns): digo mesmo, que não ~ti 
sustenta a disci1•lii1a militar, corno inspir:i. o 
~mor da gloria; o brio, o estimulo, tão neces
sarios ness·~s s<>,rvi~.Ol'CS da patrill.. (Apoiados.) 

Sr. president~. ditas ost(tS pala nas, eu peço 
M nobre ministro do imperio que me des
culpe ... 

. O Sn. Ro?OLP_ao D.txTAs {m~nistro do impeA 
rzo):- Ouvi a \;, E~. com mu1!.o prazer. 

O _S!l.: 111.lc Dow.llr.L:- V. E:t. sabe que eu 
des~!ana seHh:_ pessoalmente o mais agrad<wel 
po,s1 vcl, m· .. s nao po.0 so dei~ac de consider, r 
por esta forrna o facto <1ue faz objecto da inter
p~lla~,\o. \' E:1:. é muito di)<'no membro do 
actual g,ibinete. eu, porêm, me refiro não só a 
el!e,m~.~ no governo, q~e é solidario,que conti
nua ;i. >:tuação e que e responsa\"ol por todos 
e"._tes factos: eu_ me refiro. a ~ssa entidade, que 
nao tem soluçuo de contrnuidade, assim como 
est~s factos entre si se concatenam. 

O SR.. RATrSBO:IA. requ.er e a camara appro'/'8. 
Y.Ue se prorogue a sessão por mais um quarto 
de horg.. 

O Sn.. PRl!.SlDENT:& :-Tem a pale.vra o $1'. 
minisLro do imp&rio. 

O Si.•. Rodolpho Da.nta.s (mi
nistro rl,o imperio) tem por dever lioiita.r-se 
ao objecto da interpellação e por isso o illus
tri>do deputl).do desculps.l-o-:i., si não o a.compa
nhll. no desenvolvimento das questões, que sus
c~tou, mas estranha.e ao objecto dos seus que~ 
s1t.os. · 

Como se vê da interpellação e expressa.mente 
o decla.ra. o primeiro quesito, trata-se de um 
fa 0 to grave, é certo. rorém occorrido em uma 
villa. reinota da provinci.a. do Pará., eujs.s com.
municações com a côrt·.i alio as mais demorada.a. 
Portanto, não ha o tempo imffi.cíent' para que 
o governo pos~a estar habilita.do a in.formar aa 
illustre deputado ácer»a daquella.o ·curre.ncia, 

A p 'nas teve con.hecimemto da in terpellaçlle, 
requísitou o orador do presidente da provia.eia. 
do Pará ae informações neeessaria.s. O governa 
aguarda as informações para proceder como n'() 
caso couber. 

Por esta maneira parece-lhe ter re~pondido 
aos quesitos da interpella.çio do illuatre depq-. 
ta.do. 

Fica sobre a mesa. a .seguinte 

I nterpellaçlto ~e.r,g-1rnto eu : o gove.·no qu · tem a respon
sab1lviade de tudo isso. pretende ainda ficar de 
braços cruz "los, d isando <iue es3 eB itnimos Requeremos que se marque dia e b.ora pa.l."a. 
i~req nietos cnn lin uem a pertiirbar as conscien- interp.ellarmos ao Sr. mimstro do imperio so
c1as <laq1.wlb pop~laçiío. nem 81 guer ao menos bre o seguinte: 
le,wJ?s f'~.sent1.11:e.nt~s g1ic mer~çam all:'urn i.0 Temo governo imperfo.l conhecimento 
respeito· .Y' pnssl\Ql ci.::e i<so cont1n_ue :issun? do attenta.do praticado pelo presidente de Santa 

Se. :'re.,.idente,- .ª'l nao me a.rrec,~:o_ de que. CMharina adiando aassembléa pro;inciaH 
esses prupagaudist:1s, inf~nsos a rehgrno cath9. 1 2o. No cMo atlil'mativo qu.e provid.en~ias ·to-
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mo'u_ o governo impor Ífl.l parn fu.r.er r espótn.r ! Compareco:u~ depois d~ chi1.roa.da, fiS Sra. 
as. d1sposiç.ões iJ.o :icto a.ddfolont\l 1 ! :.\:Ianoel Portcll:l. , Almc i<fa OJiw,~.rti.., Thoophilo, 

Su.fa, da..s se$sões; 12 de Ju.,,10 da t8B2. - 01'3- : Racio d« Leopolrlim1., Ge:TJinfaDo, Souza Lo&~. 
t ar Zama.- A. àeúantar!Jo .-.'rfn.rt~111. Fran-- 1· Clrneiro da. Cunhu. Ah•aro C ·mi:iha ,. Llmu 
cisco FilM.-MaâeL-F~Sisberfo Periirt: da T>uo.rte, A.1."fonso Celso lu:iiol'. Ca.rlos AU.rn ... "W> . 
Sil-ca .- Riba.1. 1 Ta.rqui.n.io à.o SoUY.<~, And:--a.de t-"'igucir a.,. l; Ih(1a. 

. O Stt.. PR~sm:tNTE dá & .seguinte ordem do 1· Cintra e .An~';i l~ P into: .... .. 
d1:. pai'& 1.8 de JuDho : . Ao mo1<:1 -du1., a.ehoa.nac;-.:;a prcf:Se!ltés 6, Sts. 

der·ubdvs: o Sr. pr ·aidento abre a se~sãa . 

. . i=- part• . f Com~recem dc?Oi~ ~e aberta. . a. ~essão_. ~ 
3 .. dit1cn56ão do or çamento de estra.uge1ros. Srs . Fe rnandea de Ohve1rs.. 1'.b 1·t:ro Franr,19co 
Dis:cussilci unica da em.ondn. du senad<;1 (prc- f'i lh . .:> , Ü!4et.ello .Hr F1.n co . L!!.cerda \ Varllcek t 

j ect..:> n . 55), abrindo u.m cradit..a e.xtraordinario GeneNE!O Marqli')~ , A.mn.r o Bezer f .1.1 Barão de 
&o minis?;erio d u 11.grienlttU'a, pa:-:i reparos d e Anadia , Rc<ioip.!io Da n li.», Abela rdo de t:Sr}W, 
eslni.da.s que tbt'l.Dl da!lulificada.:. pelas en- Seu.til Ca~va.H:io~ Almeida Pereira . Mon t.a.Rdon. 
ehontes . üa-ntão, Sih·ia.no i3 !":'lndão, Za.ma.1 Passos Mi .. 

Conti rmaçJ;:o da 2"- diacus.:tão do projecto ra.nd.a, fl'el i ah e1· t.o~ Bulhõ!'!s, Gonçl lvcs F ·froit':i, 
n . H 2.li.. C~uz, T . He uriquos, Paul ino de Souz::i. , A~t"Ü\llt.> 

Pimentel, Poiupeu, F . Belis.wi.o, Lhu~e3 
2." parle ('11 2 i/2 hlwas 0it anlt,j) Viaona~ Pe:-eir-A da- Silv~ ~lho Oarupoli, f.'rao

oisco Sod.!"é. Ruy -BB.rbo1.:t ~ . .Ar~uio Pinho~ Es
~indoln , FeliC:o dos Santos, úuque-Es-tr.ad~ ma<:.i:~~uação d& 2i:. discu.sSllO do or•çnm en.to ds. 

L" diseussii.o do proj octo n . 115 d~ í8R2 so
bro ga~n;,ias de j u!'os po7 30 e.nnos â estrada 
d~ fcrrri d.) Rio Verde. 

i. • diE!<!US-!!io do project.o n . !~H de i~S? so
bro 1.icenç.a ao j uiz de tlin~ito Ag-o.stl nh r) de Cat-
va1bo Din.._c;. Lima. ~ 

1. .~ d iscus:;"ão do project-0 n. i -41 sobro tr.in~ 
~Jorte dos m;,;teria.ss neccsu.t·io& i eo10pit.nhb · 
do Al:o Mur iahé. 

ACT.\ DA 17• s~lo EM f3 DR Jt.'~}{iJ :o:v 1882 

St!l0\iAlUO.-EJr-~.:n3 .- fü1quo:trier,to~ dOI St~. l'i>7-
t4ll.3, Hci-0tt.:a de Jleo:tl.O~ C.ar nl110 Rei.o:nde !! f.Ao · 
(:lllT"H de Ca.~\alho.- Di!$CUiiio do praje~~o 11 . l B A. 
Dl~cUri.(·~ d!H .s" . J . Penido, o;ympJ(I Yniladii.c'l. lgll ;,j Cill 
M'lln il:5 o .\ lf.i:e..!,') C~uo!.- Or c~rue.11L., 1la n1:\t·i 1 1h~ 
Dllc \ô r$QS i)a,, Sr!. ca~11u1i>, U Dl:l. n.;art.c, C:it'nei ro Ca. 
lto>eha {min istro à 1n&rinha} e IJl!lí0$ \1acna.-Ordeai 
do dh p3l'!l f.f. do J unho . 

Tai:rei r a e Jo~ó ~larianno. · 
· Fal tam eoin e&uB:l yuti.c.i:pad._'\ os Sr.;. .1\c
oiol i. d-n ~\ ze;·edo. An<mso P ertna, Bado <lo 
:\r;tç~g'Y1 Fr&a .kli::i. Dorh-1.1 Hdefoneo d e A:1~njo, 
Moro i i·t~ (:e H().rros. ]'rfat ta ) focbadrJ, Rorlri,rue.s 
Lima, Bl.t.ialmn~. e Vi::u:i~n V!!.z . 

Fa.ltam sem c.::ru~:i.- p 'J.l0 lkipads., os Srs. kotl~ 
I'i.nt!>, Diam:.a.1 Jm:q ui:H Ta·ta.res, Ser a.p'!ii<;o, 
Ss.lustia.r~1..: e Vaz de Mello . 

E' lido.~ pos~ em d i sc~1M~O e w.p p:-o,,.·ad:l.. scr.t 
deba t<J a ~cta da scs:tão d~ 12 Go corra.r:H..e . 

O Sa.. 2' SECitE1.uuo, ( 6er .. ·indo de 1., ·) <l'ii. 
c.~onta do seg11icto 

EXPE Cl!E::;"TE 
Offieio.s : 
Do S:-. mi nistro da guerra de 13 do cur

recte, Cô111:'..lliln-:.culldiJ qu~ p()r .incommodo de 
ai;.nd'3 !~ãQ pódlj cornparec.cr o. ::: e~EJào de hoje . 
- lnte1rada . 

llo Sl". 1° i< eor.ats.-rio d.ô sen.W.o. de 9 de Junho 
cori'e.nte t•emettendo n. p:-oposiÇi.o que ruanda. 
tro.ns:o?".ir tl olaiç.ão da.s cri...tn.at"~S rnunidpacs e 
<101 j uizes de p:?.?.: , e ;:i. p1·lmei:.-a. reyisão do 
tt.lis t.amento ge!"s.1 dos eleit'ir·~ c i:u t1Jdo o im· 
perio, á quS1.t CI 11 enado não p-Ae 6.:- o sou ~on
seo timcnto. - lnLai.t"aJ Q. 

Reque!'im~nto de Fracci.'i<:O Florio I.eo.l pe
dindo para !ile r !'.dn!ittido no 3(1 i~noo dr) C)1no 
ph.H.r mar.elltico de qtt. alqner dili; faculd.1.d'es do 
medicina ôo lmperio, pNrnleceud•) os o ::r.:a)UeS 
quo prestou dos primei:-o -o seKttndo anr:.os 
1oedic.o;:;. - A" conunic:isã:o de in8t!'ae\.ã.o . pu· 
·11lico. 

São liJos e ctpprn\~do!! os segninlc" 
P arecere$. 

A's 1 i horas , fei ta a chama.da.,. a ch a. m-'6\a p re· 
sen\ea, os Su. Fcrreir" de Moura. Ribei ro do 
Menezes~ Leopoldo Cu.nha, Bao30n. Vieir a. de 
Andrade, Bezerra de Menezes, J . Ponido, Rb
driguel!> P~ixoto. f.JOnçah·es de Car valho, P n do 
Pimonte l, Ribas , Jofi.o Cl\etauo1 .TnYencío Alves, 
l\lanoel Carl1s. Fel"l.'"eim Vianna, lgruiclo 
Mar tio:t, Lour<)nço de Albuquer que, Si11 Yd, 
Martim F r-;u1cisco., Augu.ilto Fleury, André 
Flourv, Candido de Oliveira., Silva Mafra. 
Silva 1'{a.ia. Antonio de Siqucil'!'I.. Olvmu:io V::.l
ladão, Ra.r~o de C~nind~ . MÃ<'.-Do~sll: Bêµriqn~ 
lfa:rqUC!!, Alfr&do Ch~vas. Alcofo:ra.do, Pe retti, 
CrtU Gou'\'ê~1 Ba.rão da. Jo}ttanci.a., Go1oes de 
º""'º -Barão d• Ouahy. · Pereira C•l>ral, E•- 188?.- 1'. 208 
crag nolle T aun:iy. Ari.s~ idea Spínola_, .Macie l, z:i Sl:C.Ssio 
Ca.rriar~o. Rego Ba.rl:' oB, SoMes. Rnrlr:gu~ J u- ..,.. _ _ ,1 ) J , . . ~ . , 
nior. Alioeida :!\ogueira. Sfotc:in, C4r v:t.lbo Re- , ercte••!-:'~º ~-'' .'J. ustt:J h.m1 l ,n 1 !a Sdr-(.~ l.oslt< 
rende .. Pr.:..Sco Pa1"a.iao, José Po"!Peu, Ruiio da · A coc:u:.1iaa::.c de fa:te!lia.~ J>.!rll um~tt.ir µa· 
Villa da Barra, Souza Q11eiro~ Junior o Ah·es I"Oce?' s::-Ore a petição e m que D . .T ust:.i. F. r~i t\a 
dtl A.raujo. d:l SiJya Costa. re{!ll'H'. o w ei.Q soldo qu e <E ;:-
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mou_ o ~!erno imperial_ para fazer respeitar 
as d1spoa1çoe~ llo acto add1cional '! 

Sala. das sessões, i2 de Junho de 1882.-0e
i:~r Za>na. - A. deC:ama.rgo.-lrfartim F<an
c1sco Filho--llíaciel.-Fe&isbmo Pereira da 
.Silva. -Ribas. 

O Sa. PaESlDENTE dâ. a seguinte ordem do 
dia para 13 de Junho : 

{a parte 

30- dibcussii:o do orçamento de estrang eiros. 
Discussão unica. da emen.d~ do senado, (pro

jecto n . 55), abrindo um credito extraordinario 
ao minister-io da agricultura., para reparos do 
eatradas que foram damnüicadu pela.3 en-
cl>.entes. · 

Continua.ção da 2~ discussão do projecto 
n . 1i2A. 

2.• parte (<is 2 f /2 hora$ ou antes) 

Continua-ção da. 2>- discussão do or çamento da. 
ma.ri.nha. 

t.~ discussão do pl"ojecto n. H5 de i882 so
bre garantias de juros por 30 annos à estrada 
de ferro d.> R.io Verde. 

l ... discussão do projecto n. 144 de 1882 so
bre liceuça. ao juiz de direito Agosti nbo de Car
valho Dias Lima. 

L~ discuSBão do prl)jecto n. Ui sobre tra.ns
porte dos mater'ia.ss necessarios á companhia 
do Alto Muriahê. 

Leva.n ta.-se a sessão as 4 3/4 horas da W.rde. 

---+-
>.<:ri. DJ. i7ª Sl:SSÃO !CM 13 l)JC JtlN!IO DB 1882 

Presidencia do Sr. Ferreira de Mou1•<i 

SW.1MARIO.-Erno1._~T".- RGquoriruentos dos Sn. Por· 
tella, Boz~rr• de Maneio" Carnlho Rozende e Gou· 
ça.lvC! do Can-.lho.- Discussão do projteto 11. U!I A. 
Di1euts0• d os $ti. J . Peuiuo, Olpupio Va ll3dão, lgnaclo 
Uarlins o .Ufrodó Cba.vos.- Orç3mcnta d• marinha . 
Diaenr90S dos Srs. Camargo, Lima Duarte, Carneiro d• 
RoeM (ministro da m.arioh>) • UlytsÓ{Yiann•.- Ordom 
do dia p:in i4 do Junho. 

A's H horas, feita a chamada. acham"'e pre· 
1ente1, 011 Sl'll. Ferreira de Moura., Ribeiro de 
Meneze11, L.eopoldo Cunha, Baason, Vieira de 
Andrade, Bezerra de Menezes, J. Pen.ido, Ro
drigues Peixoto, Gonçalves de Carvalho, Prado 
Pilllentel , Riba.s, João Ca.etano, Juvencio Alves, 
Manoel Carlos, Ferl.'ei·ra Vianna, Ignacio 
Martins, Lourenço da Albuquerque, Sinval, 
Martim Franciseo, Augnsto Fleury, André 
Fleury, C&ndido de Oliveira, Silva Ma.frs., 
SilTa. Maia, Antonio de Siqueira, Olympio Val-
4dio, Barão de Canindê, Mac-Dowell, Henrique 
Marque.!, Alfredo Chaves, Alcoforado, Peretti, 
Cruz Gouvê&, Ba.rão da. Eetancia, Gomps' de 
Outro, Barão de Gua.hy, Pe~ira Cabral, Ea
cragnolle Taunay, .Aristides Spi.nola, Maciel, 
Camargo, Rego Barros, Soares, Rodrigues Ju
nior, Almsida Nogueira, Meton, Car valho Re
zende, Priaco Paraiso, José Pompeu, Barão da. 
'Villa -da. &na., SolUS Queiroz Junior e Alves 
d8 Araujo. 

Comparecem, depois da chamada, os Srs . 
Mauoel Portella, Al1neida Oliveira, Theophilo 
Barão.da Leopoldina, Geminiano, Soltza Leão: 
Ca.rne1ro da Cunha., Alvr.ro C ,minha. Lima 
Du<>rte, Affonso Celso Junior Carlos Alfonso 
Tarquínio de Souza, Andrade' Fizueira UJhó~ 
Cintra. e Antonio Pinto. 

0 
' 

Ao meio-dia, achando~se presentes 6i Srs. 
deputados, o Sr. pr •eidente abre a sessílo. 

Comparecem depois de aberta a sessão, os 
Srs. Fernandes de Oliveira, Martim Francisco 
Filho, Casl ello Branco , Lacerda \Verneck , 
Generoso Marques, Ama.ro Bezerm, Barão r!e 
Anadia, Rodolpho Dantas, Abelardo de Hrito, 
Souza Caryalho, Almeida Pereira, Monta1tdo11, 
CantAo, Sih-iano Brandão, Zama, Pa.ssos l\Ii
rand&, Felisber to , Bulhões, Gon~lves F "rreira, 
Cruz, T. Honriques, Paulino de Souza., A.!riano 
Pimentel, Pon1peu, F. Bel.isa.rio, Ulysses 
Vianna, Pereira da. Silva, Coelho Campos. Fran
cisco Sodré, Ruy Ba.rboza, Arnujo Pinho, Es
pindola , Felicio dos S;i.nt.os, Duque- Estrada 
Teixeira e Joeé Marianno. 

J.t'altam com causa participada os Srs. Ac
cioli de Azevedo, Affonso Pennn, Barão de 
Araçagy, Fr<>nldin Daria., Ildefonso de Ar ... ujo, 
MorGira dG Barros, Mat\a Machado, Rodrigues 
Lima., Bo.tisbona e Vianna Vaz. 

Faltam sem caus~ pr~icipada, <JS Srs. Cost11 
Pineo. Dia.nna, Joaquim Tavares, Seraphico, 
Salu&tianc e Vaz da Mello. 

E' lida, posta em discussão e approvada sem 
dehale a a.cta da aes~iio de i2 do corrente. 

o Sa. 2• SECRETARIO, ( servindG de i o ) dá 
conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officios: 
Do Sr. ministro da guerra. do 13 do cor

rente. communicando que por i neommodo de 
saude ni.o póde comparecer a. sessão de hoje. 
-Inteirada.. 

Do Sr. 1° .,ecrets.rio do senado. de 9de Junho 
corrente remettendo a proposiÇiio que niand3 
transferir a eleição das ca.maras 1uunici p:i.es e 
dos juizes de paz, e a "primein' revisão do 
alistamento geral dos ·e1a1t·1res em todo o im
paria , á. qual o senado IIÃo .póde dar o seu con
sentimento. -Intefrada. 

Requerimento de Fr~ncisco Florio Leal pe
dindo para s~r ttdmi tti do no 3° ~-n no do curso 
pbarmaceutico de q.11alquer das faculdades do 
medicina do Imperio, pre\·alecendo os e~mmes 
que p restou dos primeiro e seg'lmdo a nnos 
niedicos. - A· com missão de instruc~.ão pu
blica. 

São lidos e s.pprova.dos os seguintes 
Parecc1·es 

1882".- N. 208 
2a. SESSÃO 

Pr.itençúo de D. Ju~ta E m.ilia <la Si/t;a Costa 

A comrnissão de fazenda, para emittir pa· 
recer sobre a. petição em que D. Justa Emilia 
da Silva Costa requ'!r o meio soldo que diz 
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competir-lhe como filha legítima do tcue!lle ,10 . Z.• Q·rn r>rod<lenci:ls tem osf.11d,vl" ou est:i 
1• linha Fr~ncisc~ José th Silva. ji fallec;fo, ;·csnl•:i1lo :\· pôr o:n p;-:itic~ p:il"a. :~;;s~g11~:1? 
~ju1g:1 nec·e~s;ii~ia 11ne se rc<iui'-"ile (\o ~ ;YC:~no o fr;1ncn. Ti a,+og;.ç.:ln umtili;n~ :i. IH~ovincia rl\~ Il.fo 
J:l!·:,cessG de habílit.";:lo qnc allcga a sup~hc.111lc G1· ;: nrl .. do Sui ·1 
existir· no thesouro nacional. ! Snla das ~es;:êies d: cama:·~. 18 de J1mho de 

P"ço d:i. Cl\!ü:>r"-do.s depul"dos. 11 de Junho ' iSS~.-F J .. Jf,1cfoL-;L. E. de C(rmcn·yo. 
<le 188:?.-P;·a:lo Pi1;wntcl.- .1/;elm·do de -Ri/Jas.-J'. P. Sil··ri-
Brito. Di·•ersos St'-'· <l~pnt:.do> pedem a. pabvra . 

1882.- )i • 209 O Sr.. P1n:smE:->TC: : - T~m r. Jlal~\T:t o 
Si·. :1hichad,, p ,,rtelh. · 

p,·erciiç<io de D. llelmira Ro~g Liiio d,, 
Cos((l 

O Sr. l\:i.achado Po1:t~Ua <lir. 
que" Soci~c\.l(!l) ,\u "< iliaclor:i ib ,\g-ricnltnrr' de 
Pernan1bnco encari·eig-ou ... o o aos seus d~g-nos 

A co1mnis•vo ele fazc11d::i., ::i. fJUC!U foi p1•esent•.i companheiros de d cputa:::lo da me~iua pro1·ii1cfa 
"petiçüu J~ D. ~elrnira Roza Lino 1h Cos~:t os Sr» Rego B:m·os e José \la:·í1~.nno <!e apre
requereudo autonzaçii.o para receber o meio senL:cre111 â .::uuar' 11111a rept'< •senta~::io sobre 
soldo do ~cu finado marido. é de ,~a"ece · q11<). di.-ê:'sos .. b:eclos a re~ne:to do; 'iunes ncde us 
competindo llO goyerno n::i. fôr 11n. d:i lDgisbçóio pro\'i(]<:;u · i~s rp1c iudir-'"· ' 
Yigente defo:i~ ii sup plicante, ".'l nal n io "llcga . A resi:>eit" de ::i.lg- rns po nlos cl:t l'•'priH111-
r8Z1'~ algnma p:1ra l'ª lir ao pQ<l"r legisbtirn · t:\~1!0, o S1'. ministro <fa :tgi•i,·tÜLura jc> deu pro
nrM lei 'llspcr.ial, se.iam r"meLti<los ?.O mi11isti·o vide nelas: S()bre outros e do esperar que a C:l· 
,]a fozcn'b o r c<1uc1·iincnLo o documentos (1ue ma:·:i. p1·oyitlencic. 
o instt·uem. A' representução :::comp:mhn côµin. do leot 

Paço da e~\l.HW~ dos deputa<los, H de Junho eh\ 1•esolüç,io tomada p·x •\'JUélla socie<bde. 
<1e i882.- Prado Pinwatcl.- Abela:·do d e O p ·iia t:iro dos pontos indic.1clos ~a suppressã-0 
Bi"itu. i"1rnr!diato. ·ao iruposlú go1•al sJb1·0 os t rans

1882. - !:\'. ZiO 
po:-les. 

O M<.!und.) ó'\ su!Jsl·tui,iio 110 t1•:úc.a-o da es· 
trad" àe f•}<'l'O do Limoei1•0 d:1' la1•ifas actnae~ 
pelns dtt cs\r:i<la d~ fo1·1·0 d() S. r.'randsco. 

L',-~ki";c1v tl' }) . }J((i"(JMi1.fo l~iúei,·o dos Esta ponto .i'i foi tom.ido 0111 cwn~iileraçiío 
S(mtos Bmg(~ p~lo nol;1·u minist1·0 rln ::i.~:·icult11r;• quo mandou 

A com111iss'10 de fazenda, tendo p1·osr:nte a 
petição eni que D. ~!arg,u-ida Ribei1-.i <los S:m
to~ l:lr~<ga. filha do alfere-; rcfo1·modo do e~ei·
i:ilo .Jo:1o Rilldm dos Santos. l'C•111er 11no lh•! 
>'•'.ia concedido 0 mdo snltfo de S(\11 fin:ulo pai. 
é <le p:,reccr <1uc se ou<;:i. o g-ov~rno a es~o 1·0"
pcilo. 

J>a\"O d l ~;cnlal'a UO~ c1eput:ulos, 11 de JnnJ,o 
•lc 1~8~.- P1wfo Pirn~nt~l .- .V11:lrtrdo "" 
Hrilo. 

cont"ecciontir nont~ tn.t"ifa.s. 
O tcr,eiro ó a reorg-;inização d:i.a t11rifas d" 

estradn de ferro de S. Ft~.ncisco, sob r. hase rle 
GO l'<!is pnr lon<iLvin met·i«:i. p:tr1< ns gGnGros 
agric"b. J,~ pr.:d r 1~ç;t· 1 nacional. ""recíalmenlo 
pa1·;t, () al~·iiiO. e d.; 2CJ rr:i" r•ll' ldJmuetN para. 
os p.1ssa~~irn~ ela nILi n1~ e b.sse~ 

O .. rnrlor j;i teve occ isí.fo de cham,._r a at
Lenç:'to ,\o Sr. 1uini,trn <h :1g1·i~ultu ·a. par:i 
estn ns.;nn11~to: Lna::i. '~ump1·e-lhe aind:i.. una 
\:ez mosu· •l' 1111.~nlo ti g-ei':1!1110ui.e re~onhecida 
,., ncces~irhde <l:1 uvidi!ir.:cr,fo d.-< t.:i. ·ifas. 

Paroc.c-lhr, t;rnlo mais nrgcnle c~L' pr.wi
' .i~nci:i, qri;tnl·~ õ ccrV1 qnc co111 :ebçào .t es· 
1 t .·:d:i. ele f,, .. 1•0 de Pc~ro ll. ve-se q ne o g~'.er11ü 

l{,;~ 11.,rorno;; ,111() s•) rilal'<iU<:! ,Ji:i e lH•t':>. pni·.c ! l1:a l~u c~r.1. torlo .? . 11llc~essc <lc fo~1)1• in0cl1fi<~!l.-
jnlcrnellari110e :tv Sr: 11tinjstl'O cl1> in1pe;•io soln·c 1 çne.: na, ~•,:i.s t 1 11f·s. . _. 
n se,,iiinlc: 1 E <lfl ~s1~o:'a1' qu ·a :1ie;m1~ rnltcllnde ie_nh~ 

~ • . . n Sr·. 1t\111i3tr'1> da. a~r:.c~1ll.11ra, co~u. t1ela.çuo n. 
i." Tem o gorcrnn 1mp~1·rnl conhec1•1wnlo 1 e~Li•ad~ de ferrl) d~ ltrici e :i.o S. ;.·r;1:1cisco. 

do alt~r_1t:>.do pralic~do peh p ·?sidGnt~ d? S:Hit:\ i O qn:J.rto p 111to refel'<?-S r. :.\ revisiío elo r1<g-11l11-
C:i.~1ar11:ia. ~dranrlo" ass?ml>le ' proy1n~1al ? . 1 me"t" elo tn.es o>t1·~da< e d'> mellVH'<•rn~nto do 

•· • :\o caso :iffirmat1,·o q•1c pru'.'1den~rao ' materhl TI:w·c l'O·fa:He. cni <Fde 11 :i :i.w•nclcr-sc 
l•Jmo;.i o !tº ·:ct·no impGri:.\l p~r-~ í,zcr respeit~:,. aos direi los e melh ir co 1sultar os inte:-0ssc3 
~~ <:.d1sp~s1çne~c d_? act~ addimon 11? ~- u•Js pas<ngeiros e e:t~edi<lo • ·•· . 
~nh aas s _soes, iw. de Ju~ho elo 18::;2.- O 1u·adol' não prcc1s:i. cncn!'ccer a 11~~esst-

Ccs1rr Z<tma,--~!/mtcw J~a;·trns.-A •. E. de tfade desl:I. medi:b; clb 6 putento e rcconhe· 
IJ~n,w•f!º·-:-Ji t".Cjtl.-Fel isbcno Pcl'.:t;•a da ci:la: por todos. 
Silw.-Ribiis. · 

. . , . Trata:ido <lo r;oi nto paulo d:i rep·esen tnçTi.o 
. Regueremos c[Ue ~e. ma"que d1~ e ho~:i Jlara l& 0 :wi;o rfo 8 dD Junho do :mno pro:i::imo pas
mterp~ll>\r ó Sr. m1nisLro d:i. ugrieultu,·a sobre· s:\do. fJUO pl'Ocidcncio 1 no sonliu, indicado na 
o se;;timtc: . . \ :·e - ~es•rnta.ç1o; sê1He,poré1n. que esta prol'idan· 

L• Qu<:! p~ovld·~ncin.s tem l'.1ma·fo o g1wer111, ! ci>i f0sso ••sp1,ci:\l :i estr:1di:. d• fo:-ro do Pedro II 
p~r:\ fidlitM :ictu"huo11\c o tr~nl!iVJ po:ihi \rn.rrn ·,.e nã{} tirn~e0 exa"n~~o tm. {\o R.ecifo ~o ::>. Frt•n~ 
do It!~ Grande. clsi;u. 
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V& que o go1·erno é s·1liciéo .i ro~;;cb d~
quelb estt,vb. p1·0.-idcnc:"n•lo o:u orJcm" quo 
se fa.ç:l~a qvzi..nto ant~s J!ludific::"..çrí:·:~ nas ta:·i
fa.s. E.sp ~~-r:l o 01~.-~dD1· fJUG iguaLn nu~ p1·0,·iderr
cle :t r.J~P·'°:! itr.1 da. e;;t?':\da a r111.; se ~·,~f(~:.·e:. 

No ~~:icto p·mto pede a r~:l1'e"cnt:t~:1:•J '1110 a ga
rantia de juros concedida :i. en·:tfa de f •rro do 
Limoeiro s~j:i. ampliada ao ramal do Limooho 
n. Bom Ja:·dim, prolong.1d:1. ate o vn.lle do Pa
rahyho.. 

.A no"essidadc d~ promo1·c1· este prolong~· 
mento ó r~c0ni1ecih e não soffre ~. ruinirnn. 
con tcstn.çã.o. 

No soti1110 ponto indic,\ a l'cpr.~scnt:\ç~o r. con
venionci,, de d;tr-so maio1• irnpufs,, ::i.o.1•10ll" das 
dti:J.s vias fer ·e:1s r!c C<1ra:irci e <l' L.imoeiro q 1c 
offerecer m:cior faeili1h<lc pr.1•,. ·,1nfr a pr1>ç'1 r!o 
Recife :ws centros algl)d1,B Í"O$ do :·lto sertão o 
lenitorios t\:ig-elbfos pab Sôecn. 

Espera. o o•.1dot· que. j:i na p.n·te que do.pen lo 
de acto legislatil'ó, j:i na<j'1ella q11.; d~pond~ 
o~cltiSiYn.1ncnte d~ a.cto :.vh"nini-str~'Ltivo, ~is pro
Yido11 ias nilo so fado esper.-l' 

.1. agriculLur'l de sua pro\·in~ia ropt·esen
lad11. peb. Sociedade A u ~ili:dnra cs~o "" ,.\"~· es
tes henficios sej •m em ~revo uma rea idada. 

Aproreit:• acha:-sc na ;ribuna pn.r:i. füzer u~1 
pedido ao Sr. p:·osidente. 
· Em 2~ do }larço apresento11 um rc:1net"i
::aento peuindo a nomcar;ãn de urn:c co1llmi»iio 
mixln. po.r:i. t\·:>.ta~· du. rcv\s§.o dos imposto~ g.:
raes e pi~ 1vineines, e di~criminr~:· 3:.=J de3pez;1.s 
rlôs cofres gcr•e• d:·1(rnellns q ne d e vem co :·rcr 
exclusirnmenLc por êonl:\ dos co'"i·es p ·ol"in
ci>tes. AL~ hoj.; na<b. foi resQh•ido sob!·~ a m:'
teria. 

Dosei:>. suber si ctitr:i 0;1 uã.o na compeleucb 
do S1» p!·esid01H11, inde[Je :1dente de 0:1tro 1·e
q1ier:ment .. , de 1!rgenci;1, d:.1· S. Ex. ess~ ra:iu~ 
.rim~n;;.o ;1:1,.r;.1. 01•d:~u1 d.\1 dta. 

Re-ponde:H!.,,o ~:.pre .ido:ite,r11t0 sem0 lha.:llc 
i·er1!le.·inH:~nto ;)Ó pódG Sf;~l' (l;l.do p-ira o~dern ela 
dia. aos salib:1Clo<, rc· 11H)t' o m·e1°lm• urg:cn ·i:i 
para tratar d,1 re 1ueri1neul<1 na se e:Õ:·1 de hrd«• 
ou n:i d.-1 :i1n:mhú, co,no o s,. prc~( lcnte,i11l.'!"·11• 
mais cam·cniente. confo:·rnc a n.ffiuenci~ de 
trnb:il.110» 

:\ urgen·~i;-? é c 1J:1cetlid~ IJJ.:~rt a. :sCs'!rlO d~ 
~l.~•;.anhã. 

\\i: m : ·~ tn'?Sl ~l ~-.. 8'lli1He rcp~cseu taç<!O 1111e r; 
1·emelti l:1. .< commis,1ío de c<Jmme~do.infosLria. 

fi~nnmentc :l ngricult11ra das zonas por ellas 
pereul't·irb~, e .uw tudo pass.i •L e.~pór com a de
vida \·e!ll:t~ 

Sob o [hlllto de vistas do augn~ento da pro
ducç:;,, e do subse·1uente incremento da rend~ 
publica. a 1'ia-fer ·ea da Recife ao S. Francisco 
uão ~em ctadu os resultados que se devia esperar 
de umo. t~an;formaçii.o operada. sem tr(l.nsição 
algu1ua, da condiç<io primitiva dos tra.nsportes 
:i costas de anim~es para a dos acceleradossobre 
C3rcis fcrr~os e por 1aachin!l.s locomotivas, em 
u1t1a zon'' de incontest:i.·.:el ubcrdade, e cuja 
popubçã.o (40 habit;Lntes or kilou1etro). não 
cí inforio: à <le muit:JS paízes da 8uropa. 

Já <leco.·rer,im vinte annos, desde que foi en
tregue o.o tr,,fico sua pri . ., ir' seci;ão, a.~ê bem 
pouco tempo unic:i. amostra de viação :i.perfei
çoada. possllirla "º'' ét:i "rovincia, e até hoje 
nà<> tea1 clla po.lido dis ensar a garantia de 
juros. nem estenr!er sua acç<io até os limites de 
sua zona 1•rivilegiada. 

Factos desta ordem, a que além de outros 
prejuiz JS, de1·ewos o te ·mos passado tão longos 
anu ,s sem qQe se coceta$se a construcção de 
autr;oS vi"-s·i~r:eas no n;sso territorio, procedem 
como e notorio aq\1Í, antes de tudo, da exorbi
tan i:> nns t:tbcllas dos fretes e das passagens 
'lne, org:i.ni~adas ha vinte annos, sol:>re o pre
supplstJ en·.rneo do serem sullicientes os trans
portes existentes para fazor-se face ao custeio 
e re1uuneral' o capital empregado, ainda nào 
e~í'C ·iinent;1.ram rechicção alguma, a despeito 
elas :'orrnacs jispJsições do decreto que:i.s man-
~u rig~= . 

Os direclores residentes em Londres, desco
uheced res de nos~as peculi:ires circumstancias, 
O ue1u assitu OS se US pre •OStos cd. na provinci<t, 
coin bern potica di;ferenç:" no mesmo c>iso, uns 
e outros pnb eifocti vid.,de do p:igamento dos 
. ur.Js g"1·:wti<:os, veudo-se mantiJos ca posse 
ti~ di1·idcn<los. que não :;ódem s.-:r alterados si
nüo pon;ug.,,cntos de receita nunca. inferior a 
centu por cento, e disp ·nsados, 1pso facto, de 
c·un!.1•1er inicíati\·a tendenle a promover ac.. 
~r~sómos de receita. que só a11•oveitaria.m aos 
cofres publicas; uns e outros, di7.omos, não têm 
<bd1> pnsso algum om ordem de melhor atten
dc1·•om-so os interesses e co1nmodos dos p:i.ss:i.
geiros e ox 1:editores. 

Nem trataram tão· poucv de completar sen 
inauilicien t~ mi\terbl fi~o e rodante, e a.caatel-

e ~l:~tJs · 1ad1)S no estatu qu,o, tem manif~~stado const~nte 
"\t\8"Jslos e dig-niss_imas seuhores l'~prescu- 0 deeidid,~ 01, osição a qn9-l 1uer reducçiio de 

tantes d:'. n :tçí'lo. tarifas. ~i l1ualctuer facilidad~ de melhor c_om-
A sacie L:1de Auxili:id•ll':\ de Ag-ric·iltnl'a de modo de transportes proporc~onada ao p~bhco; 

Per11a111bu1·0. mm <'Onl pr-iftn<lo 1'0.spei'.o r.e- q,rn. tcnd:1 por conse,1uencta nei:essaria au
pre.sentn.r ~OirC :t S viu.s-fer~·c,i.s d~-i.t :l pt'1H·'lOCl:l.~ gmbnt1· de trafego. lhos augmcn~a.r~ tn.mbe~ eO 

g-aranlidns elo Es\oc\1, qu", espec1al111~nto peb. t<·a!x\lho s"n accl'escentar )lru ceit1l ao d1n
clc..-:oção do .sL'" ' tarifas de ~r 1nsrorte u,t~perlem ilendo ga1•nntido. 
o desenn;lntncato d1J planl10 do :tlgoeia" ac- ~:,\.estrada de ::;. Fi·aucisco não ha. carros 
cessi!adc !linda mais iinpel"io'a hoje. <[UC a in~ up"onri:i.d< 8 :i. conducção de aguardente~ nec~s
trod11ccfiO de novas cnll.ura·; e :u1ui no u01·te e sid..ide sentida ha muito tempo, e na do Llrnoe1ro 
()e nã,; tnen <is im ~rtancia que o. culti rn ~o es ecialment.o, ainda nao os ha. para. o algodão. 
cafü no sul do lmpe··10; e bem as•1m po1• nno. d~ d 
nreshrem oss·:s estr.1das tod:1s as \·anl~p:cn, q1tc ! E,11 snm.m~., h'3m _pouco se ~hea no o quG 
~oderiam f;1zcl-o, P'" occ>1sião das sec~:i s rnpe· . sómP.nt~ p~1 '~\)~OY:ntarMlubhco ªi~ E~ta~o, 
tidas, ,10e nos 1la::ellan1 perioa·.,·e.aci~tc; e at:i j' com 1 a diw1nmçao ela~ t.ot1 o\8 B me º.nn US 
maamo por 111Hi nco,.oçt1!1!'a111 m11i~ 1'11.p1dtt e pro- !r~nsp<:trle•· 
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Augustos e digníssimos s&nhores represen
tantes da. nação, 

O arguido índifferentismo dos dü-ectores das 
vie.s-ferreas gar-antidas pelo Estado (aliás bem 
facil de prever pela. natureza das cousas). não é 
aô q'-le nos motiva. quei:s:as, como continuamos a 
expôr com toda a venia. ., 

.A ti.w sobre transporte de passageiros, decre
tada no penulLÍlllO orçawento, e couservada no 
vigente, a desiieit-0 da forma.! declaração feita 
na-cam.ara tempo.ra.ril'L, pela respectiva com
~eailo, o~casionan.do diminuiç§o su periol' i\. 
unporta.ncia arrecadad;i. a titulo de imposto, 
tornou betn patente a exageração das tabellas 
de passagens 

Quando por isso já contavamos; além de sua 
süppressi\o, com pro:dinos abates em todas as 
tarifas, attendendo-sa assim aos recls.mos da 
commissw o.d hoc nomeada. por ordem do 
gover.o.o imperial eo:i 14 de Outubro de 1880. e 
como consequencia da applieação neslo. pro
vincia do que foi determinv.do no aviso de 8 de 
Janeiro de 1881, eis que se abre a.o trs.fego a 
vi.a-fürrea de Limoeiro, coIJl tabellas de fretes e 
paMagens ainda ma.is e~orbitantes 'tªª as 
da estrada de ferro do Recife ao S. Fran
cisco! 

Tão anoma.la.s são as ditas tabellas, que exigem 
de um passageiro da ultima classe o valor de 
tres dias de serviço, par:i. trausportal-o a pouco 
mais de 4~ k~ometro.s ; de uma carga da fa
zendas ordinar1as, mais do que o pedido pelos 
a.lm.ocre1res, e quasi que o duplo para os "'0naros 
e mercadorias arbitrariamente collocad;s na i~ 
classe. 

Dos proprios gancros de :xportação. que são 
os mais favol.'ecidos pela tarifa, só lucram com 
o transporte_ na via..ferrea os woduzidos na 
proximidade das. estações ; pois- em distancia 
superior a i5 kilometros das mesmas o frete 
do interior pnra ellas, somm1tdo com' o da via
ferrea, iguala, quando não e:o;cede ao pedido 
pelos a.lmocrevea, · 

O resalta.do era fa.cil de prever-se, a môr 
parte dos transportes com que conta.v:i. essa via
fe::-ea., cL ntinuam ~na.si como dan.tes, a ser 
feitos :i. costa.a de an1111 a.es ; o tl"afego e i nsigni
fica;n te, ao lado dos trens, não poucas vezes 
va .. iaos, sobern e descem pe:Li. estrada de roda~em 
um sem numero de peões, de cavnlleiros ~ de 
animaes de carga; e as receitas não é de sup
pór cheguem para o custeio, quanto mais para 
pagamento dosjrtros garantidos! 

Em toda a ion:i. que, se suppondo servida por 
uma economica e benefica via-ferrea, encou
trg,-se com uma de ouro, no. plu-ase dos liwMi
renses (pru-a exprimirem a ini;uportavel e este" 
rilisadora. carestia dos transportes), em toda 
essa exten11a iona, sendo geral o clamol' pu
blico. não o e menos nesta cidade,onde alêm dos 
~nteressados directamente no comme!"cio com o 
intel'ior da provincis., muitos outros, mo·,·idos 
pelo impulso de sincero patriotismo, embala
vam-se CIJm a lisongeira esperança de verem 
prolonga.r-.se a viA-ferrea de Limoeiro, pene
trs.ndo na. região algodoeli-a., indo revivel' alli a 
ontr'ora tão ftores.cellte lavoura. de algodão, de
pelldente hojai especia.lmantê, da. mcilida.de e 

b~rateza dos tra.nsp~rtes ; e oem assim apro::i:i
x1mando do ewpor10 do commercio e dos re
curso~ de not.wcl par:te do nor~e do lwperio, 
apro::umaudo do h.ec_1fe as poplllaçües serta
nejas, que tanto prec1sau1 de nossos soccorros 
por occasião da~ seccas a.c:J.brunh.adora.s; e por 
outro lado tão valioso contingente de braços pó· 
dem prestar à nossa. hvuura das comarcas do 
litol'al, justamente na época da- plantação e 
cal heit>J. das safras sacllariferas. 

Contava-se com razão que a ferrea.-vifl. do 
Limoeiro, construida com menores diapendios 
•1ue sua congenere do sul da. província, além 
de satisfazer aos dous grandes ~nhelos-desen
vol vimen.o do plantio do algodão e minoração 
doe males provenientes das grnndes ·e pe'rio
d1cas seccas,-a.lém disso produzisse pelo me
~os receitas. sufficientes para o pagamente dos 
Juros garant~dos, quando não désse lucros avul
tados, que incitassem a const.Ncção de outra.s 
vias-ferreas, até dispensal.ndo a garantia do 
Estado. 

Feueceram taes espernnças, · que se a.cham 
hoje substi t llidas por deaa.nimo gernl ! ! 

Dia.nte clas malogradas esperanças e de tão 
justas quei:tas, esta sociedade, humilde orgão 
immedfato dos interesses ,da lavoura pernam
bucana, em fulta de outra associação mais au
torizada, não pôde Jica.r indifferente, reuni n-se 
em assei.ulilea geral a 25 de Março proúmo 
passado,vot?u a resolução junta e aatorizo·u-nos, 
de conformidade com os respectivo' estatutos a. 
implorarmos .em seu nome, dos poderes compe
tentes a satisfação dos podidos constanlea de 
semelhante resolução. 

Nestes termos, esperando a.colhereis benignos 
esta representação. 

Augustos e dignissimos senhores represen
tantes da naç.ão. 

Pede deferimento o 
E. R, M. 

Recife, i2 de ~fa.io de i8S2. - lgnq.cio de 
Barros Barreto'.garente.-Hcnrique AHgusto 
M oslet. secretario geral.-L. J. de Jl iranda, 
thesoureiro.-Ayres de Albiique1·q~e Gama.. 

TheQr da Rc~aluç[a rolo.tiva ,. ,·iação fonoa. 
da 11'?'0,·i1!eia.., "'ota.dºa a !:J d1, ltãrço Jo !882 
pela. auerubté:i.. g~r.:i.l d~ f,·1ciBd:\da Anxilhhh.}.r3. 
h Agrieultura do Poroambueo. · 

Fic:i. encarregtl4"- a sessão de supcrintenden
cia, em v~sta do. expusto no parecer da secção 
de econom1~ so~iai e rural e indicações dos 
Srs. Dr. lgnac10 de Barro Barreto Ant~nio 
Vict~r ~11'._ Sa Barreto e Laurino FeijÓ d~ Illello 
de dmgir-se aos poderes do Estado pedin
do-lhes em nome da 13.vour:t pernambuc.'tna. 

1. 0 A suppressão immediata do iro posto ge
ral aobre. os transportes ; 

2.0 Que sejam desde já subatit11idas no tra
fego da estrado. de ferro de Limo·,iro lia ta:ri
fas 3.ctua~s pelas da de S. Francisco · 

3_ 0 Que as lal'ifas da via-ferrea de s. Fran
cisco sejam reorganizadas sobre a ba.se de 6Ó 
reis. por tonelada kílometrica para os generos 
agncolas d ·1 pwduc~ nacional e espec ia.lmente 
pua o a.lg00io1· e de 20 .réi& por k:ilometro par& 
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os passageir-0s da ultima classe, ficando em i de carnes verdes a mais completn liberdade d& 
vigor essa11. modificações e m ambas as estrada.a; 1 comme~cio. 

4. 0 Que seja revhtc o l'')gulamento da mes-1 Art. 3.0 O commercio de carne.5 verdes na. 
nia estrada e melhcrado o seu material fixo e côrte deve ser considerado e regulamentado nas 
rodante em ordem a. attender aos direitos e me-

1 
tres estações principo.es, em que é feito,.. a. 

lhor consultar os commodos e interesses dos saber: 1-. na feira, onde se compra ê vende o 
pall$&f;eiros e expeditores ; gado em pé ; 2°; no matadouro, onde se abate ó 

5. 0 Que se dê execução em ambas as vias- gado, preparam-se as carnes e se as vendem 
forreas o.o determinado no aviso de 8 de Ja.. em globo; 3•, nos aç(lllgues, Ollde se retalh!lm 
neiro do aDno pro:ximo passado, que mandou as carnes e se as vende directamente ao pu
organiza.r e pór om vigor immcdiat:Lmente em blico. 
todas as estrndu aubvenciona.das, ta.rifas espe- Art. 4.0 A feira terá. logar uma vez pDl' se
ciaes com 50 •/0 de abate, pnra o transporte do~ mana, em dia fixado pela camara e no local. 
productos da pe~nena l.aYoura, e fi cou lettra dentro do município, igualmente por elle. 
morta nesta proYincia; fü:ado. 

6.0 Que a. gar:.ntiir. de juros, concedida á. Art . 5.• No dia. proprio, compar-ecerão no 
estrada de forro de Limoe'iro. seja ampliada., logar deatin,\do para. a fei ra, o agente munici
ao ramal de Limoeiro a Bom .Jardim, prolonga- pnl, incumbido especialmente desse r amo de 
do o.tii o valle do Parahyba; serviço ; o medico da cawara., incumbido do 

7 .• Que se dê t.odo o impulso :í.quella. das exame da s:Llubridade do gado destinado a,o 
duas vias-forreas de Caruaru e de Limoeiro q11e . consumo; e o cnc;i.rregado da balança. de pesar 
depois dos indispens:weis estudos proliminares gado em pé ; e, sendo iO hora.s, o primeiro da
offerecer maior facilidade pa.Fll unir a pr u;:i. do quel!es mand~rá. tocar uma sineta, CJ.Ue será o 
Recife aos centros algodoeiros do alto sertão signal de est:i.r aberta. a feira. 
e territorios fl:i.gell.ados pel:\s seccas. Art. 6.• Os agentes municipaes nenhuma 

O Sr. Bezer1·a de l\.Ienezes sa
ba que acommissão de c:i.maras municipaes tem 
muito a peito resolver como recla ma o interesse 
publico, principalmente doa habitantes do mu
nicípio neutro e das pro,·incias criadoras de 
Mio.a , S. Paulo, Mato-Gr·iaso e Goya?-, uma 
qu"etiio impor tsntissirua para esta população. 

Est:i. questã 1 é o regulamento para. o novo 
matadouro da cõrte. 

E" tão irnportante o ass11mpto que todos os 
sub$idioa que possam ser offerecido$ á illuslcada 
co111raissão 11i1• serão de mais, e por essa 1•azão 
tomou o orador a delibera«ito de conaign:.tr 
todas as idéas r1ue tem adquirido, por longa 
pra.tica relativame nte a este rs.mo de serviço, 
afim de olforecel-as ii. c:i.mara, para que junta· 
mente com o projecto que vei11 <ili Illma. ca· 
mara municip:i.l da côrte v:I. â. illustr:ida coru
miss:to ll. que ae referiu, . como mais um e!o
mento de estudo em tão tmportante materui. 
Foi para offerecer este trs.ba.lho tJ.U8 pediu a 
palavra. 

O Sn. M-.:T<!>Y:-E' tuna questão muito im
port.ante e muito urgente. 

Vem à mesa e é romettido li commissão de 
camaras municipaes o seguinte 

Proj6cto 

N. 145-1882 

in tervençllo pod.'m ter na m:ircha dos negocios 
da feira. que correrão livreu1e11te, entre com
pradores o vendedor~s; cumprindo- lhes sómen
te: ao medico, examinar si ha alguma _rei CJ.U8, 
por doente ou por ei.trema magreza., não póde 
ser abàtida., fazendo-a. immedint~mente marcar 
com signal indelevel ; ao agente da balanç;>, 
pesar o gado de cada boia.da ; e ~o agente da. 
feira, fe1zer r etirar delh as rezes reccsad• s pelo 
medico. lançar em um livro, numerado e rubri
co.do ]leio presidente do. camara, os nomes dos 
donos de cada boiada., o peso total de cad;t uma 
1lellas, e passar aos r efüridos donos uma guia. 
designa~iva do numero o do peso d:i.s rezes que 
lhAS pert~ncerom. 

Par;\gr·tpho. O lançamento e :is guias serio 
feitos depoi< de encerrada a. feira ; a qual, si 
nilo puder terminar no mesmo ditl, será adio.da. 
p;1.ra o seguinte, t<muina.ndo, em todo o caao, 
por um toque de sinõta, depois ·do qual Dão terli 
valor . par:i. os offeitos tiscaes, qua.lquer trans
acção que KO offectuar. 

Art. 7.• Si o dono de uma rez recusada não 
se conformar com o juizo do medico de serviço, 
i1J1mediat.amonte requererá. ao agente um'.\ junta 
dos medicos da camara, em presença da com
missào de vereadores encarregada dos negocios 
do matadouro ; o que terá. logar dentro de troo. 
dias, sob pena de indemnizal-o a csmara pelo 
valor da rez. · 

Art. 8.' Si algum boiadeiro não se conformar 
com o peso que fôr dado a sua boiad~ requererá 
immediatamente ao agente uma ver~caç!o,qne 

d Ô ser3 feita no dia seguinte, em.. presenÇl\ da Regulame:e.to para. o novo matadouro a e rtc 
corruni>aiio dQ vereadores, sob pena de prevalecer 

- Art. i.• E' livre a todos cortar gado vaccum, o peso que elle ti»er calculado. 
suino e lanigero no matadouro publico da côrte, Ar t . 9.0 No mat.~douro não será aceito ga
ou em matadouros p:J.rticulares, do-.-i.dameute do de quem qu?r qM seja.,_ que n.~~eja. a.coro.
licenciados peia. lllrna. camara e sujeitos :i sua pa11hado da. ga1a de .e~ped1çi!o do a_g.;nte. ~a 
fiscalisai:;ão. feira ; e ue1:11 o adm1mstrador pode_ra admtttir 

Art. 2.• E1u nenhum mabdouro poderá a ao córte ma1s rezes de u~ bo1ade1ro do que 
lllma. camara limitar o numero e estabelecer as enumerad<lll em sna guia.. • 
prefer&ncias na mat.'lnç.1 ;_ correndo-lhe ao 1 ~1.ragraph?. _Parn pod~r exerc•!r essa fiscalt
co11tr11rio o d,ever de ga1"<1nt1r aos ~ercadores saca.o, o 11dm101strMlor do mata4ouro terá uma 
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esci·ipturação '.emonsu·ati rn do 111une ú <:Ie rezes :i.lli, :i. pl'est:11· o odi!iciu, com todos os meio8 
de cada boiu.deu·o ou ma.rch•rnt~ ou é;)l"J.SL.: tL\ ~... ncc.1.!S:jai·io:S ;1a:.1 L:..:ic~iüna:·, :~ 11acu'l. lhe d~, ern 
rio; e d•) numero dús que c:id, tl'" Leal ab.• tido. co,up~a,ai;:h. o irnp ·•l-J :ieima l;1x:do . 

.Art. 10~ O peso ~to .g-3.do. na ;'cir;\, tom P:t.r.1~r:1 :.1 ho .. -\... <..:a ~ 1a1·a aão póde coiU[H·ar nem 
por fim: to destazer as du1·idt\s 10·; •nt:i..k,s \'euder g~do ou "rns:no inemubi1·-3c da vend:i. por 
entre o vended</l' e o comprador; 2• pre~tar :i eont:< de tereeiroo. 
ca.mara. uma base solido. p:1r;i. o impost·• du s<tn- .\:·L. iG. l':ll'<' oa.Lisfaze;· taes okig-;i.ç(1es a. cu
gue1 .que fic:trã. sendo, de ara. em dia.11te. est~: · m":·n, •1t1c n(lv pó1\o rcc llsal' ;;ado 1l~ qnem 

Por kilo de pes,1b1·.1t1 do ca.d., rez, 1ü rui;;.. r1u,11· 11.rn sqj:t_, q11a apres<lf!.O g'LtÚt do expediç'1·J, 
Por kilo idem, idem de imrco e carnoiro 3 ler•l SL'll csL:i.iJdc"iu:euLo muul;i,do <lu seguinte 

L'éis. modu : 
Paragrapho. O imposto sertl bnç~1lo :1 c:i:fa :l ad:üiiJ.istrnt!or, riue llevee:i $e,· ni~dico. . 

boiadeiro ou marchante ou consign:>L:trio. so- J. c>C."i1·."io p:n"' v~ l:.i.aç:Hnentos d~ fiscali-
gundo o peso deLeutinado me g <1ia. <le e~pçt\ição 5:n;-~o. 
dO agente da fofra. ·! lll.e.li•:,o~ i:lCUL"!r'Jitfos do ~Xaaló dú g'~du 

Art. H. No dia seguinte ao da Ceir~. t°' cm 1,~ e uu e.,:•.wc <l."<S cr.1·nes 11~s t"e-; esp<:et~~ 
dos os possnidvrcs de gado, que nclb en~<'un, de irado. 
são obrigados ~ en!regar suas gulas ao 1..(1mtga:·cf1:s i11cua1l1id ,s d:i. ut:llrn!ça do ~:a<lo 
administr:d.>r do m<itn·ion:•o; o qual ú1l-as-ha \'~ ec·1!H. 
imm~diat:J.mente lançar elll un1 livro ospcci<.CL 4:J úit;is in,'U;ll\Jiclos -:10 pr•:paro do.s c~.rne$. 
numer.<do e rub!"ic:1do pelo pre5itlcllt<l d:i. ca- 1 fo<tot· iucumb[do tlv seJ'Yiço da w;•tM1ç \ e 
mara, debitanrlo cud>L um daquellus pela quan- do cu1•r:iL 
ti:i. correspondente à Stl' boi"da, seg:uu..lo :i. 20 sCi'\'Olltcs incun1uidoo do ;oc:\l' o ga(lo 
respectiva guia e a ta:s:a esLalle!ecLla. pam as !J1:tt1:;ueirn>, do 1'll\t:1re111 e p1•eparar..irn 

Art. 12. !lesd~ que os poss1iidores de gado, eis porL"us e carneiro~. tle Lra:1.>porrnre;n ~s 
debitados na fõr .• 1a dQ n1·tigo p:·ccedcnlc. aL ,_ c;u•ncs p.tra º'' Lct1clo.c; e p • '"" os w:cg--•ns. de 
terem a-;; ;.>rin1eiras rc~zes de sua') boiad;:s. o a ·f· fa:t·.:~01n a li:n!)O/.ti e 1u~üs serviç·Js d() e::.tílhe-
ministradc>l' do m:\t11d·1un cobrM:\ Jdlcs:.. 'f'l:ln- lecÍll!!)JltO. · 
tia. total,não pe.•w:ttinrlo, :rnte; '\llC s 1ti~faç ua .1.1·t. "l7. Ao 1i.dn1i ni-;t'.'3.•t<) r Ü••'.•1m'-ie: 
aquelle dever,que retirem d~> tend,1e$ ;is earn"s ;: !." Uiti~i·· o >el'• i1·o tio e:.talie!ccimento, 
que lhes pertencereliU; 1) passando-1\ie;. •les lc m 'atend•i a 'ord •111. e p:·ori H?11ciar1<t. por quú 
que pal!"areru,o compelente recili •, c :s: t.raliid,, •lri n:i.•1" ·!l.lté ao s0.rviçn, nem sn.1a pc1• 111·b:tà<' .r.. 
livro 0 ~a]ào crue, p.1ra tal filll, a CillllHl'D. lhe n1u;.olu. llbetdadú d<J C0;11:11e1·ciO Jl0 cst;t !JC[OCl-
fornecerà. l11cnto ~'I. $Cu cargo. 

Paragrapho • Si o debita.do retnültGr as § 2.0 l{ecch~t· ,!o <"illctu <]1.Üzcr corl:ll' [:\"rr.do o 
carnes do gado. que tiYer abatido, para us nu:H~1·0 de r"""s • iu·~ tr ;•1:\.01'C•n p••r•t t"l fim, 
açougues p11blico~, o :drninistrnuor <lei'.::w:'i rlo sem ou1rn li:11it.açilo al•i•n dn que pr~scrn1·cr R 
cob:·;r a qu~ntü1 de\·id:t : e l'B!1 1e tLer:i U!11:i guia de c-;p,!di:;:!o. • 
g"1fa ao a.dmin'sLrndor ihtqnel!es 11ço11c11cs. pai·~ !< :i.o .'\iío ul'(:it:.r 1iot'lt o c<irtc ·b ain ,-i," 
que este, dn.~ rezes fliie rehllbareil1-·so. 1•nhrc ~-~(1n q110 t!:l·1 t•:n11a c·tJLt\tdo ~11i 1·a. o rari·al dn 
aqu lla r1u;intia ~ lh'a 1 nt~e.!!'ne, :i>edia:dc t'é- coasdh•t no ,J,r, :111; ·ee-k11Le lhls 5 l1ol':J.>dr. L•t'< l~ 
<:ibJ, que dev••r:i ser ~a 1nbem pa~~a·fo ~ • don r d1.i :is 1<1 1\a nniw. 
gad(), na. fürm!t •iu 3..\'ti~o. ~ ·Lu ~·:\:i.~·ir 1in'~ lll(~·~i1•n5_ l~Ujo ~(' !"\'?l,'1) 1h~t:'l.-

Art. 13. N(') rlht anLe:·ior :io d:i nO\'a f0ir~1. o lh:11~~t. : ~ 11c u.i11 ,-lr~i'\ri11i (ln cx:..vft l n:~1· no1u 11dlll 

:id1nini:str;J.do .. do m;i.t .d .i1ro le·.a:·,'i :'i c11..;~1·:1 o n•i, 1,,~-0 q ' '·' '";" al>cd·1, r,.,,.,n.J•i l'•.' · ·11!!1•~l' a 
dinhe~t'O recoli1id·). da j)ilSS;\d •.i1111i:. illCfii.Q <"Util \o'.!:tl', r:t a l:ci .- i·:n 1l<Jslr11:.-lo1. a< •[ llU f l\'f)U J ~Oll· 
as guias de e•red1<:~l11 d·J ~.!!.:ntc dl fo ·a. \"'.l:L"a do;;1ll;uia!S~ <'.! i11 L:r11:Jndo !"il~us <l-oaoi :l 1:,zd-~l~ 
lhe serem to1uadas ~s cont.-ts p~l > ,·1rnt :d,Jr e ;e,Lt·rrir :i >;'!:1 l'ist": s•L• ,, si <11qn1;·11.i·cw <J 

pela commisslio da cn.mar~! cnn \•)nt and.) l.tr)~ .)uizn it 1 i110-lí1!1). cas) c.i1 11 1h~ scdw g-1.urdac.h:s 
guias com o rebtori 1 qne. de c:ida foit·a. J~- at<! :i~ G !11i:·as 11:1. l111·d~. 
vará fazer ê remetter tl e nlarlo1·ia r!:i c:1 "'""" § 5.> Obri;:"" os dtrnos de ~:t1lo a lho :ip1"'-
o respectin agentG. no c1u:il desi~n:i.r:l: qu:.n s"nl:L ·o.:i ª' g"ilins c~e qno trata o :~rl 11, pro-
tã.s Q"Uias p·ss·H1 e a que1n- e q•Jal fr1 lo.tot:1l ·~edond() :i NH=:po!to ccuuop1~es(:l'ave o uw.sroo nr .. 
d~ peso da boiada do Mda. po1·t.:1do:· de /:"'ria. Ligo. 

Para.'"raJlh~ .. A qnit11t;.;\o :\'> :i.rlu1inis r:i- ;:i li.o i'~ric erle:· to•.l0s m <lia"> :l colwança do 
d·1r dO m 1tadouro Se 'li p:i.S.'iJd.:l ifll 'IH=' .i:d:-t- imrM~ t'J ':lUni'-»ip:Ü U:~ .fÜt',l1a .Jr.1 :\l't. 12 O se~t 
mente pelo cont:tdnr n~ li,To <lo> l:tnç:iment 'S, pn1".u::·:q>:>o . 
de que trata o art. 11,e log-o abnixo da asslt;ll~·- § 7.• p,,,;;t·lt· as à~üdas cont~'' :" cam:wa no. 
tura do mesmo. ' tiirm, rlo :irt. H. 

Art. 14. As fei~as Jl"l'a po1•cos ê carneiros ::; 8.o Fis.,alisat• o scr1·i~o a carg·' th ~SCl't'l'riO, 
poderão ser rual"'"<l•s para d.h~ e hi!:>:'c' rlir- ;·e·p "'s :rn1:rndo ti camrtl'il S'!lll[>:·c 1111c lhe iut:n 
focent,,s dos !ix:idos pa··a :1 rle givlo ··;accun1. :1l:tu '"'1 fdt:i.. 
mas s~_Q°Ui ,ão os ·11es111os trainiLe~ . :% 0. •) ~oti.tc~r e d ·~;:il.l~ ;,· L~,n·o\1ie nt') o foito1· 

.Art. i5 ... A lll·na.. carn \ra. O$l.ah:JePc1ul--.. u1n 1ln 1~·1r1·;l}, ; s u.1 ' :!-:"".;r. ft~~ u se;.Te1ltc~. d ·nt.ro ào 
matadouro pu\licr\ só.· d~a r·-lc11lt:u- ~~ · 1?õ; r- r:·.l- 1H1~n;'J" O p·W(lSc_"·ip~n p1J1• e.') !P. reg-r:l 1:, te.i ~o~ qae 
dor~s e negoC'iontes:. de ~n.d·o os malos de exer- só pi,l!l:!1·:i. ser al .~r~do .~cLt pi·.1i'1·i.L c:i 1u!lr~. iue
c.e:-.?.m. sua. in1ln~tria e ~o.um~1·ciu. com p1en,\ ; di;\n ta ajJµ-~o \·nç t1fl dll 1~1~ nistro d.i itHfh.~rio. 
Iit,erdade. A Ca.m ll':l, pois, niio póJe impól'- : ~ rn. !Jispõr ,,., pe~s,J:ll de sua llO!U(,;iÇitO d-3 
lhes a minima restricção, limitando sua a.cç<to, l modo qu_c nem os <lonos <los ga•l0s t.r:iúdos ao 
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c?Ne soifra~ demoras e prejuizos, pelos quaes 
1 

cada. importador, que levará iu:unediatamente 
so elle sera. respon3avel ; nem o e.stabeleci- 1 ao administrador. 
meu to. deixe de ostentn.L' o maior grão de limpeza ' § 2. • Dir!g-ir ~ trabalho d, matança, quer na. 
e asseio. . . ~al'te relativa a conducçã:o do gad~ vaecum 

& :li. Dar a. carn:i-ro. ~rela tono me_:isa l re- a;i man~ueir<ts; quer na que ire refere ao aba· 
ferrn<lo as ~ccurrenmas dignas de mençao e pro- um eu to das rezes; quei- no qu~ entende com 0 
pondo as medldas q.ue julgar convententea a esfolamrnto dest:i.s e prepares das carnes; quer 
melhorarem os serv1~os a seu cargo. . na da conducção das carnes preparadas para os 

§ i2. Vela• pelo livro do ponto a cargo do tendaes. 
escri~ão, remet.ten~o-o no ultimo dia de cada § 3. ° Fazer todos aquelles serviços segundo 
mez a contadoria, JLml.amer1te com a f,ilha elo as 01•dens que lhe forem <ladas pelo admínistra
pesso:>.I do matadouro, q11e terão .sua assigna- do~, a q11em deve toda a obediencia. 
tura, afim de que se possa a.utor1za.r o paga- § 4.0 Abril' o cu~r-.i.l logo que termine a ma-
mento. tança; e fazer sah1r delle as rezes que não te-

§ 13. Suspender os empregados de nomea.çã:o nham sido abatidas, caso seus donos nii.ô as 
da carnara, que faltarem ao cumprimento de tenham retirado d' moiu-prop~io. 
seus. devsr~s, ou _desobedcce_rem às suas 01·dens. §_ 5.• Dir~gir o ~orviço da limpeza do e~ta.be
offic1ando unrnedi.atawente a cam:i.ra, para fun.- lec1manto, unmedtata.mente depois d~ Ntira.das 
daraentar seu proce<limen to. as carnes, miados e couros. . 

Art. iS. O administradol' do mittadouro dará § 6.• Obedecer a todas as ordens do admi
uma fiança de 10:000$ e perceber:i 4:000$ de nistrador no que se referir ao serviço do ma-
ordena~o .e 2:000$ de gratiílcaçiio pYo labore, tadouro. _ . . 
tendo d1re1to !\aposentadoria, na fói•ma das leis A_rt .. 2v. 5:l a~tntstradoy do cunal perce-
geraes. bera o JOrn:u de 3~00 ; tera acoolllmodação no 

esu.bclecimento ; e, om sua> faltM, sera sub
stituído por quem o adininistraà.ordesignar. At>t. i9. Ao esc1·ivão incúmbe: 

§ 1. .° Fazer toda a escripturaç1ío do mat:.
douro, na fórm\l. prescripta por este regula
mento. 

§ 2. • Obedecer :l.s ordens do administrador, 
queixando-se :í. camMa, quando as julgar in
justM ou excedidas de s11a. autoridade. 

§ 3.0 Auxiliar o administrador na superin
tendencia e nscalisação dos sal'viços a cargo 
deste, segundo lhe für por elle prescripto. 

§ 4. 0 Substituir o administrador em suas 
faltl\s tr!l.ns.itorias. 

Art. 20. O escrivão perceberó. o ordenado de 
1:200$ e 500$ de gratificaçiio, tendo direito a 
aposentadoria. 

Art. 26. Os magarefes do estillete, os me.
garefes communs e os servente;; farão os ser
viços a $eu cargo sob a direcção do feitor e se
gundo as ordens do administrador, percebendo 
o~ pi·imeiros 3$000 por dia; os segundos e 
te,·ceiros 2$000. 

ArL. 27. O serviço da matança e preparo 
dos porcos e carneiros será feito pelai respe
cLivos maga.refcs. dividido$ em du...s turmo.s de 
seis, e tendo cada uma. um feitor, tirado d'entre 
os seis, o qual perceberá por isso uma gratifi.ca.
ção de 500 réis diarios ; percebendo todos 2$000 
por di'1.. 

Paragrapho. A inspecção medica far-se-i., 
em rela.çiio a este serviç.o,do mesmo mode>e eom 
o mesmo cuidado, como a respeito do ge,do 
vaccum. 

Art. 21. T:rnto o ndministro.dor como o 0s
c1•ivão são obrigado.~ a morarem n0 est:1lle
leeimento, pu.ra o que o. ctuu!\m lhes destinará 

Art. 28. O pessoal infedo1', embora classi
medicos do mat:i.douro inw ficado por scrvi~os, de'l'e-se :i.u-:s:iliar mutua e 

aposentos. 
Art, 22. Aos 

cumbe: l'r!cip1·ocamente, passando a trabalhar em um 
na feira, serviço o q uo tiver concluido o seu, como melhor § 1.• Examinarem o g:ido em pe, 

como proscreve o art. 6.o 
§ 2.~ Examinarern o gado depois de morto, 

com o maior cuidado . 
§ 3.o Obedecerem ás ordens do administrador 

no que tocar ao serviço de sua obriga~ão. 
§ 4.º Darem parte ã camara de q•talquer 

occurreacia q11e prejudiqne a boa marcha do 
serviço a seu cargo. 

§ 5." Faz0rem um relataria mens~l pl"opondo 
as medid"s que lhes pai·ecerem mais com·c
nientes ao bom andamento daquelle serl'iço. 

Art. 23. Os medicM são considerados empre
gados de commissão, que dul'3.râ. emi:i,\13.ut•J a 
camara não d.ispuzer de ve terinarios formados ; 
percebendo os rencimentos de 3:000.) ca<la. um, 
ou de 2;400$ si preferirem morar uo estabeleci
mento,onde a. caUla.r\l. lhes de;;tinal'"á apQScntos. 

Art. 24. Ao feitoi- do curral incumbi;: 
§ 1.º Recebe!" todos os dias, das 5 hor:i.s da 

tarde ás 10 horas da noite, o gado que fôr tm
zido ao matadouro pal"3o o corte do dia seguinte, 
fazendo uma relação do numero de rezes de 
. v. 1.-54 

parecer ao a<iministrador. 
Art. 2\J. Ao agente da feira, cujas obriga

ções já forttrn definidas nos artigos que se lhe 
reforem, cabe o vencimento de 2:400$000. 

Art. 30. A matança diaria começ:ir:r logo 
que o dia estej :i claro e ter mi narà ãs 2 ho
ras da tarde, ~endo o principio o o fim annun
ciados por um toq11e de sineta. 

Paragrapho. O administrador poderá pr1>ro· 
ga1-a, si vir que o te1npo não foi sufficienle, 
irnncu, porem,admittindo ao cóI."te gado que não 
tenha entrado de vespera ou que não caiba na 
guie. de e~pedição diu1 uelle que com elle se 
apresentar. , 

.'l.rt. 31. Uma hora depois de terminada a 
m~lauça, os dol'l<ls do g-.<do rcbMido deverão te; 
retirado do est:cbclecimet<to :is ctv·nes, os rniu
dos e os couros, e ter<\ começo o serviço de 
limpeza. · 

Art. 32. P:ir::. a remoção das carnes a ca
mara, de accôrdo com o governo, porá ii. dispo
sição dos seus donos, a horas fü,:a.s e taes que 
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ni!o priveru a P"Pulação da cidade du'.J_ucl!G g_e- 1 § 2.• O '.ldrninistrado~. sempre que o doo o 
nero tl·• atimenta<tllo. trens es~ec1acs. cu~os 1 daquell:t bornda tenha_ deixado de \•ender a carnê 
fretes elles pagarão por uru:i. tanfa LJ.UC se:·a a no watadou•·o, e l'{UC1ra recorrei· aos a~.ougues 
ooais bain possivel, quanto de para. a. dc.spcza pubiicos, dar-lhe-:'1 uma not.:1 dizendo : - esta 
desse trafego especial. carne não foi vendida, nem na feira n em no 

Art. 33. P;ira o preparo dos roiu<los a c:1- matadouro. 
m~ra terá no matl\douro officinn.s que fl'an1uear:i Art. 41. O administra.dor dos açougues re
u.os que quizerem, mediante umn remuae:·n.ç.ito ceber:i. ele prefel'encia :1s carnes :i.cotnpanhada.s 
que não exceda à despeza quo se fizer com o da gui:J. o.cima, rccus;i.ndo toda outra., si não 
pessoal e machinismo e mais 10 •/o della para hou~·er capacid<Lde p:i.ra mais, nos açougues 
deterioM1.ções. pu.,licos. 

Art . 34. O pessoal das officinas constr rà de Art. 42. Nos aço11g-•1es publicos uão se rece-
um chefe de mach inas, Yeocen<lo 3:600$, de be~ :l. carne que não traga o peso determinado 
cinco foguistas. sendo :\O mesmo tempo fer- pelo a dministrado1• do matadouro, e cl:L que se 
reiros e c :i Lileiro$. 'l""encGndo cada um 1:200$. recebei·. por se achar na quelle caso, fa r-se-ii 
de um cai·piuLefro, venc:endo 1 : 200.)~IOO. l:u1çalll~nto e1n um Jiyro que clld:i aç,()ugue 

Pa.l':i.grapho. ;\s offici11as esL'\r:io ~.:mprc pre- de1•e ter. rub:•icado pelo presideule da caroura, 
pal'adas pari> funccionar e sorão conceclidas ele 1lesi:;nan<lo-sc : o nome do dono da carne e o 
preferenciD. aos donos de gado que mandarc111 toul dos kilos que ella pesa, segundo a not:i. 
as ~rnes para os açougues municip:i.es. do administrador d~ m!l.t.:i.douro . 

Art. 35. A c:1111ar:i, a lém de pr • tar aos do- Art. 4:~. O <louo da carno. tr:i.zid.i aos açou-
nos de gado est:\belecim nto !! pe.~soal pa ·a :i. g'lles municipaes, será p"esento à \•enda, ou 
matan_Ç>i e prepMo da~ carnes : para o lrans- ter;\ pessoa s11a, para l'ecebe? o Ya1or d:i. me1;ma 
parte dest~1s, do Jogar da m.itançu para os ten· Yenda e fisealisaro pes<l r1ue oa empregndos 
daes ; daet<•s, para us wagüe • ; ~lém de ter no füerP.lll, recl:i.mando no administrador por qu.'11-
mata.douro balanças aferidas para :1.que!les pe- que~ falta •1Ue notar. 
sArem a carne em quartos, qua nclo quizer.,m: 1\rt. 44. O pr ço d:i. carne, trazida aos açoll
terâ mais na r.st~ção da estrn<la d fe rro da guP.s m rnicipaes. ~er:i taxado l ivremente, e 
cõri: · <1 pesso~l ne<:essario para a des~rgi\ dos s.lterndo como quizel', pelo dono, sem que o 
w agões e transport·" das cctra es para os carros ag1m tc muuici1mllhe posSa oppo1· embaraços. 
da empreza municipal de car roças. com a qu .. l Art. 45. Os dnnos de car nes, destinada.e aos 
teru. contra.to, Cm<tnanto este d11rar, e p:.r, aço1tgues µub1ieos. poderão, si não p referirem 
qaaesquer, desde que teriuíne nq~ lle con- annuucíar ell}s jornacs. a tfixal' na frente 
trato. dos açougues taboletas, ou rotulos annunciando 

Art . 3ô. E -:se pas~oal constar:.i do um a::t ' n le "ºpublico o preço por que vendem l\S mesmas 
incumbido de rlirigir aqw~lle serviço 01 dian oo carnes. 
o venci1uento ele 1 :80oS por anuo; e Je doz · Art. 40. A· hora do fecha1•em os aç.ougues, 
serventes, sob :>s itnmedfa tasordens do agente, que sorà nmrca.da. peb camara , o administ~ador 
ganhando 2.S cada uiu. perMrrel-os-á. afim M rocebet• a b :rn. de 

Art. 3i. O :.\ljcnto 6 ob1·igado a ach·•r-sc 11:1 20 1·ób '!ªº cabo à camara: e par:i. lirt•ridar essa. 
c!'tação :.\ hor:.•." da chegada cio t rein; a !liri;úr o conta. IU~ndo.rd pesar a carne que niío tiver 
serviço a.Ló que ello tenha tarmin:ido ; :J. fazer o sido 't'cndida, cujo peso será la nça.do no livto 
ponto di;e tr~b .. lhndoros ou serv.·nlos. •1ue Lcd'• ,Je recepc;:io: o por esse modo ,·erif\c;\rà o total 
2$ por dia, e ;. fuzcr a folha 1u cosal. •1ue ser:i ,\o, kilos \'on<li<los. oxtrnhind'l dq tlltl livro de 
prcs·'I;ltC á conta·lor ia. no ulliroo dia de cndn tallícs a compotcnle J"Ccibo. q uc ser;\ cnLreg-•1e 
mez, Junlamente com o ponto, para ser au tori- :'1s pa1·tcs : assi.u como clbs lançarãa n0 livro 
za.do o pagll.mento. de recap ,:ão um<i decl.l1·a~ão da torem r ecebido 

_ Art. 3~. Pnra facilitai· ao cri:.dor tt \"Gnd, o que lhe~ pertancc. 
direct.1 de aeu gado ao consumidor, ·~n1 bcn· '- Art. 47. Para Gl'itllr-so que os prefe rido> do 
ficio de ambos, e como meio h<•roico do fulu1i- art. 41 sejain pro.j u<Jic:ulos por outros, o ad.ui
ll3r o monopolio, firmando o principio da li- nistrador do mat:idouro, na. occasião ele deter
berd:1.d ' no commcrcio d.• car nes verdes. pela minar o peso das carMs dest!nada.s afts açou~e5 
amplit concurrsncia, ,. caruar,i estabelecerà. e · publicas. desic."nará nas co1npetantes gtiias os 
C?stea\'rl. á sua custa vin t~ açou;;ne3 pu\Jlicos. açou;ru es a. que <>ll~s se de~tin •im, não danilo 
situados D:ºª ponto~ da c1dnde que lhe pMe- noL'I. d, pem. senfio ãs que con~erem na lotação 
cereru mais concorl'ldos. , daq11eU.)s açougues, e f·zendo o de modo que us 

Art. 39. Nesses açougues, e mediante a. in- q1ic têm direito (, preferencin não fü1uem pre
d~mnizaç_ão de 20 réis por k ilo de carne ~en- j udicaúoa pOl" oulros ~em direito. 
dida, sGrao cortad:is as q~e lhe forem. traztdas. Art . 48. O administrador dos açougues só 
t<i_ndo_ sewpr~ prefer?nc1:i. as .dns bomdas que recebera nelles as carnes acomp:mhadas da
na.o t1 ; e rem s1do vench das n;i. fo1r:1, U<llll n o ma- q uella nota. 
~douro. . A 4" • d . . d d 
. Arl. 40. Para isso, accrMce ,ís obri,'!açoes do . rt. ~- '~º a m1m:tra or . os ~Ç~1lgues, 

agente da fei~a e do ad.riinis trauor do mata- a1cm do_ q te fic;i determinado, 1ncu111"be . 
douro, a seguint,) : § 1.0 ;\bntel-os secnprG preparados para func-
~ 1.• O a~cnte. iÍa g-11ia de <n:p1?!lii;ão. pas - cionarcr;~, tcod:i prestes o pes~oal e o material 

sad» u/> d1mo da boiad" c1ur, nãv tenha s ido vcu - nocess.1.r1os. 
d~da na fcil'll , l:rn~ará e11ta nota :-niio foi ve n- § 2. º Fazcl-os conserrnr uo melhor esiado de 
d1da. :isscio e u~s condições hygienicas. 
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§ 3." Punir com Mmis5ão todo o emprcg·aclo 
que der esrnndalo ; CJ.llel f.tka· co:a o rc•peito 
aos fre·,·uc,~$. ,· ended. •l'eo ou corni!r"tloro.; ; o 
que de raud •l" us primeiros. . 

§ 4.• Heceber a taxa de indcmuiz1ç:to da ca
mar:i., enti:-egando-;i. no dia seguinte ao contadm·, 
par .. o que lhe aprcsental':i o livro de recepção 
e o de talões, nQ primefro dos quaes o mes.uo 
contador lançarti. a n0ta :-1·ecebido - que vale 
por qait.>.ção. 

Art. 50. O adrninistraclor dos açouguas pre
. s~râ uma fonç:i dr• :J'.000.S a i'ercebed. os ven
cimentos de 2:4llO;OOO. 

Ai-~. 51 .. Os m1H·eg-ados dos açougue' serao 
de nomeação e demiss:Io do admiuistradoi· e su
jeitos a eJ::ecutal'eui su. s ordens, em relaçào ao 
set·viço. 

Paragrapho. Esses empregados const:,.r<'io. 
para cada açougue, de mn encat·refpdo do to.lho 
e de um ajudante, ven.cendo o primeiro 80.~ por 
roez e o sego ndo 50$000. 

Art. 52. O presante regulamento poder:i ser 
modincl'do provisoriamente por p1·oposta. assi
gn:i.d:1 pelo-< dous terços da cama1·:i e «p;irovada 
pelo míni~tro do iwperio. 

Paragrapho. As modificações, porém., uãn 
·p1·evalecerão, si dentro de um anno o corp0 
legisbtivo não as tiver confirmado. pelo menos 
na parte que cabe ao ramo temporal. 

S?Ja das sessões, i3 de Junho de 188Z. -
Be::e~ra de M ene;;es: 

O Sr. Carvalho Rezem.de: -
Sr. presidenta, o incidente hontem occorridn 
nesta casa com o meu amigo e companheiro de 
oppoúção, o St-. depntado Tauni;.y, for~a.-me a 
fa.zer a V. Ex. um pedido, que confio, será to
mado e!Il consideração. 

A oausa 1l;i. desordem e da con(11sno que 
muitas >"ezes se not~ 0m noSBas sessões, é eui 
grande pa1•te de\'Í•h 6. falta de uniformid:de n:i.s 
decisões d11. mesa, pela rapidez com q11e os S1·s. 
presidente e vice-presidento sul>.sti111em-se n • 
direeç:to dos nossos tr"'blhos. um p~n t , po
rém, meroce esp~cin.1 ;iLlenc:io, ô o quQ diz res
peito :i.os tres priinoiroR quarto~ de bora nus 
sessõis di:i.rias. 

A leitura dos :wts. ao :l. iO Jo n~BSO regi
mento m.ostl'a cl;.m1.meutc que esses _trcs pri
meiros quartas de hora são e~ciusirnmentG 
destina.dos á leit11r:i. e i app1•ov:iç~o ~a acta e 
expediente. Es~e expediente se ach:. definido 
nos arts. 65, G6, 67 B con<:iste : t•, n:\ leitu:-:i 
de officioa do seriado a do ()Oder e:s:ecuti\•o; 2°., 
na conimunic(lção, em breve rGh• torio, dos offi
cios, representaçõe~. 1uen1orias e pei.ições de 
:i.utoridades const;tmdas e d~ ~essoas 011 corpo
raçõ~s p:i.r ti cubre;; ; 30, na leitura de pctrG
ceres de cou1mi~sã.o, pi·ojectos, indic:iç'íns, iu
terpellações e reqaerimeato~ q1ie se acharem 
sobre e. meso., e a este res ;1eito é o regimento 
tão rigo~os·1 que no art. 69 determin" que se 
houver no es.pediente mat<>ria excedente a.os 
tres primoiros .quartos de h·Jra ficar:i o restante 
para a sessão seguinte. • 

Vil-se, p()is, que pelo regimento não ha so·
lução de continuidade entre o e:tpediente e a 
ordem do dia. · 

~o po,1to de l'isb do regimento não vai nisso 
inco:wcni<!nte, porq..ie r•a.ra " a~t·esentaçâo e 
jusiiílc;·~•ão de ra1111eri1ue:1tos e indicações,como 
pal'a a <liscus,;iio d .• s adüdos, o reg-imento das
tino11 em 1'a•la .,emana um dia, o sab!Jado; maa 
entendernm d~sde logo as n1aiorbs que os 
s:tbba<los deviam ssr eliminados dos ncsoos 
traballlos, que devia fechar-so ess:i vàlvu la 
'!ao elle sabiamente abrira ãs reclaUlações da 
oppoõição, de modo que a necessidade forçou
no< a \r«t •r eui oi1tros dias de mat~1·ia propria. 
d,\ se são d • sa 1.>b ado. 
N~o se.·ei eu. meml>l'o da opposição, que 

''enha pe lir a i·erngaçlfo desta. praxe que, 
como acabo de dizer, as cfrcumstancias atê 
certo ponto justificam. 

o S1t. c,~:>D!])O DE ÜLl•J::Ia.\ :-Mas que é 
Hlegal. 

O Sr,. CARVALHO R11:zE:>DE :-!lfas que t.im 
sido invariavelmente sag-uida desde r1ue se poz 
em e~ecução o regimento. 

O mell. pedido é muito mais modesto. Desde 
q11c se adiniltem n s outros dias assurnptas pro· 
prios das se;sões d,Js sabba.dos. devem ser tra
tados co,110 'e fóra nos •abbados, de modo que 
e 11ma. verdadeira. anomalia o pedido de ttrge!!.cfa 
dell.tro dus tt•es primeiros quartos de hora. 

O meu pedid0, além de estar de a.cc~rdo eom 
o regimento, traz comsigo du,1s g~andes van
tagens : 1~, não ficar a minoria .·ujeüa aos 
caprichos da m:âoi'ia, que coo.cede ou nega ur
gencia como bem lhe pare e e ; 2>, tornar as 
discus3ões m<Lis pacificas e desta ultima; va.n
t~gem j a temos tido exemplo. 

Quando tem acontecido presidir os nossos 
trabA!hos no principio d:i. s~ss:;:o ou o Sr. con-
8elb.eiro Lim:t D1rnrte. ou o Sr. Dr. R dl'igue& 
.Junior, a cam •r:>. s:\be que as discussões têm 
corrido com calma, 01·q 11<J esses dou' dignos 
vic:i-prosidentes têm consentido que sa a.pre
sente1J req 11erimentos e indicações, indepen
do ntem~nte de urgcncia. 

O Stt. CAsoroo DE Or..rvEt!Ll.. :- Contrá. o re
õimento, entendo eu. 

O SR. C.tRl'ALHO REZE:Ni>E : - A censura. da 
nobre depul!i.do ~r.he· em cheio sobre esses 
do11~ di~tin ·t 's vice-?residentes, que :>. meu 
vP.r têm and .d' parf~ita,oe.o.te bem neste ponto. 

Mas. ohjectar-me i!o : .a u .. gencia de que 
trata o ai"t. 7\J do regimento não se re:ere só á 
oràem do <li:i, e sim .1 toda a sessão. RespMdo: 
pri1ueiro, que a urg-encia do a.~t. 70 ~ a que 
diz re>paito :t0s negados cujo resultado seria 
nullo e do nenhun1 e feito. si niio fossem tra
tados iin . .iedi:1~;1.1nente ; eiu segundo lagar, no 
ponto ile vists do regimento, não h:i. solução de 
con~iuu'<la.dc entre o e'.\:peiliente e a mdern ~o 
dia, do· 1uodo que não pódo h~vol" ur,geneia 
sem [lrej1iizu <la adem do dia. Eu. po:em, te
nho argmnenl.ado com a pt'tts.e, e.dcsepm. que 
elb. se poze>'Se de accõrdo com ? regimento, 
isto é, desde qae o deputa.do pedir :J. palawa 
d~utro dos tres primeiros quartos da ~ora.po" 
dern a~resantar e fandamentlr r()quen1!1ontos 
ou indica\.õ~s independente de· urgencia., que 
no caso COf!Btitu{l verdadaira o.no!J!alia.. 
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O Sa. C;.:-;0100 DE Oi:.1vEllU ! - V. Ex. 
apresente um;, indicação reformando o regi
mento. 

O SR. CARTALHO Rim~NDE :-Queir:i- V. Ex. 
dieer-me qual ti o a1·tig-o do regimente que Y~i 
de encontro a isto ~ 

O SR. ÜANP!DO oJl Ouv1m:u : - E· o artigo 
que ti·"ta. euct:i.mente dos tres primeiros quar
tos de hora. 

O Sl\. CARYALHO REZl!:>i>E: .:... Esse artigo 
ã justamente a. condemnação do que V. E:I:. me 
aconselh:i.. 

A doutrin:i.. que estou susteutl\ndo não é re
curso de occa.sião, é o resultado do exame e 
estudo Mríos. (Apoiados.) 

O Sn. foNACIO M.rnTrns: -E· o que V. Ex. 
faz 1einpre que occupa a tribuna. (Apoiarlos.) 

O SR. Cm VALHO REzE:-IDE : - O que não é 
posaive! é continuar a O?posi~o suJeita aos 
caprichos da m:i.ioria em ni:>.ter;a de ur
geucia. 

Depois da Mtlni.fo na secret:i.ri:i. do impel'io 
a m ... ioria a.doptou como ptogramma. C(}ncedci
urgencie. sómente aos amigos. (Apoiarias da 
mfno~ia.) 

O SR. C.1.:;otDO DE OLrvzru : - Isto não é 
a:i::acto. 

O Sa. C..i.Rr.i.teo REZE!'>DE :- E' o que esta
mos presenciando todos oa días. ( Apoiacl os da 
op]l'Jsiçáo .) 

O pedie!o, pois, que faço tem uma grande 
vantagem'. a de não tornar tão desigual a 
posição da maioria e da minoria. 

O SR. C.A.~lllDO Dlt Ouvi::m.1. :- E' contra o 
regimento. 

O Sn. CARYALHO REZ:E:XDE : -E' couforme 
no regiment·1 Depo~ito na. imparcialid~de 
e rectidáo do <lig no prasirl ente desta. cas:-. :• 
maior confiança, e foi po~ isso que mo animei 
a :tpresent:ir es bi.$ cons ider!l.ções. S. Ex. ~ 
e:i::aminar:i coiu todo o cuidado este ponLo e 
ha de con,·encer-se de que ll. doutrina, que eu 
1u~teoto. e a verdacleil'll a ha. de trner exc61-
lentes rernltado$ ás di~cu11sões nesta casa. 
(Muito bem.) 

O Sa. P:aEsm1;JSTE: - Tenho de notar a V. 
E:t.quB os eHylos por mim seguidos vão de con
formidade corn a interprcttl~-iio sempre <tnda n" 
ca..a. 

Para ad<?p~r-se o systema lembrado por V. 
Ex., que e, seg1indo cra\o, o que se segue rro 
i;~nad_?, é Mce,;·a~io qu~ s~ apresenle um.a in
dica.çao neste sent1<lo; por ora conservar·me-<li 
nos estylos aue a;; tão de accârdo com a lettra 
do regimento: 

O Sn.. C.lRVA.!.HO RE7.ENnF.:-~ão õ n()cos
~rio apresentar indico.ção; o que eu quero 
e a restauração do regimento, que se aiga a 
dontdn~ nelle eeta.belecida. 

O Sa.. PAtrL1iso DE Sooz.1..-Apoiado como 
foi e::r.ecatado em todos os tempos. ' 

(Ha outros apanes). 
O Sa. PRl!:l'lrllENTE:-Tem a palavra o Sr. 

GoJ!ç:i.lves de Can-alho. 

O Sr. Gonçalves de Oarva.
lho :-Um dos meus anteees:sores na cadeir:i. 
qu<.) tenho :i honra de occupar nesta casa, o 
Sr. Dr. Carlos J osá de Souza Nobre, na sessão 
de i$77, cht1.:nou a attcnção do governo para a 
questão da estro.d.a da ferro a Mii.to Grosso, pe
dindo-lb.e que mandasse proceder a exploração 
na vai;ta zona, que se estend ~ do valle do Pa.
ranahyba até ao valle do Paragtlay-,na dlI" ·cÇão 
de Ctlyabá. Foi um servi~o rülevante prestado 
á provincia por ,,sse digno e:i:-rei>re<~ntante 
da nação, cujo pedido foi post6riormente atten
dido J:l•~lo vene~ando esta.di~ta, o honrado co11.
selhe iro Ca.n~ansão de SiRimhLi. 

Agor:J. venho pedir q_ue se ponha ein exe
cução a idéa da con~trucção de uma estrade. 
da forro parn a(plella P"OYÍncia.. 

Niir> requeiro urgencia para fund1>ment:ir e . 
projectQ, que voi.t ter a honra de subznetter á 
consideraç:lo da casa, porqlle elle justifica-so 
por si m~smo. 

O $:R.. Ail.IST!D:P:S SPI~at.ó. !-Apoiado. 
o Sa. GoxÇAL'V:i;:8 Dil c .... RV.A.t..!lO :-Peneo que 

não ha mnis duas opi uiões sobre a necessidade 
da realização dessa estrada· de ferro, que va.i 
servir a interesses momentosos •.. 

O $R. PADU.~ Fc.EtHlY :-Apoiado. 
O S:a. Go:-çaLY!lSDE C.1.RVALHO :-••• que vai 

não sôrnente ligar ao littoral uma provill.cia. dis
t:i.nte, fronteira, como_ mais um elemento da. 
nossa. segurança ... 

O SR. P .1.oun. FLll1.lllY :-Muito apoiado. 

O Sa. GoxQ."-L TllS DE C.U\ v uHi): - • .. mas 
tambem contribuir po.ra se eetrei tarem :u aosans 
relaçiJes com os nossos vizinhos do valle do Pa.
ro.guay e do valle do P rat:\, e levar população e 
Jll'OSperidt1de a uma gr:inde reg-ião do nosso in
terio!" que não deve se~· esquecida, pois là. está 
o futuro do lmperio. 

Dei :to para mais tarde as valio~a.5 consi· 
dera.çi>es que poderiil fazer sobre 1:ste assu!llpto, 
!imitando-me a offerecer o J;lNljecto que elabo
rei. 

O Sn. P.mt:A FL1mn'i :- Que o muito lumi
no,o. 

o Sn. GoNÇALYES DE o.~RVALHO:-Con!idero
mc feliz por aprcsenta.l-o sob oe auspicios de 
um annh·~!"sa.rio glorioso : fa.zeoi hoje 15 annos 
qnefoi r ·\omad:i a pr:i.ça,de Corumba do poder 
dos pa.rii.guayos por um corpo de voltlalarios ma
to-;-rossenses, tendo à su:i. frent.o o bravo tenen· 
te -coronel Antonio Maria Coelho. 

E. apMveita11do-me do ensejo, lembrarei ao 
nobr~ mtni~l;fO da guerra. q,ue este distincto 
officinl ain dn teir. nos pun h<>e da sua nobre farda 
os mesmos 1«Llões de tenante-~oronel, que lhe 
foram conferidos pala illustre e:1:-presidento 
daquella prov-incia, Dr. José Vieha Couto de 
Magalhães, como um prenuncio da viciaria q_uo 
elle ia alcançar. 

O Slt. AtJGtTBro Fr.Eu!n" :-ApoUido. 
O Sa. GoNÇ.\L'VES DE CARVALHO :-Vou remet

ter â me~a o proj ecto. (1~fuito bem.) 
E' lido e remetti.10 ã commiHJ.o de fa:tonda o 

nguin&1:1 
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Projecto 

N. 14.6.-1882. 

2• tiJ!:SS:Í.O 

A assemblé:i. geral legislativa dee~·eta : 
Art. 1. ° Fica o governo autorizado a conce

der a . companhia· que se propw:er construir 
uma vi.a.-ferrea, que, em prolongamen to de a.1-

. g~~ das ji e:dstenl.es, ligue a capital da pro· 
vinc1~ de Mato Grosso ao iitor:i.l bem corno a 
estabelecer immigrantes nas ter;as que essa 
Yia-ferrea a.trav ,ssar, àlém dos fo.1o ros facul
ta.dos pelas leis anteriot•es, os se o-uintes: 

1. 0 Privilegio por noventa an;os, devolven
do-se no fim desse pr.izo ao Estado a proprie
dade da estrada. e suas dependencias, no todo 
ou ~m parte. conforme ji estiver amortizado o 
capi tal· da sua construcç:'lo. 
. 2.• su2venção kilometrica. ou gamnti;i. rle 
JUr?s de 1 º/o pelo prazo de trinta annos, sendo 
os J~ros cori;espondentes ao capital empregado 
e nao amorttzado. 

3.• Ga.rai;itia de juros de 6 °/~, lambem p ~lo 
pr:i.~o de trmta annos, correspondentemente no 
capital add!ciona.l effectivamente empregado e 
~ão _a.mort1zado na conducção e collocaçiio de 
l.Dl::n_g rantes, nã:o sendo e:s:cedido o maxi1uo 
previa. e periodicainenle fi:s:ado pelo troverno 
salva qualquer deliberação deste p:1.ra ~u,.,.ruen: 
ta.1--o em caso e:ttraordinario. 

0 

. 4_. 0 A metade das ter ras devolutos marginaes 
a via-ferrea, na e::i:tenaão de dez leguas para 
cada lado . 

5. • Contribuição de iOOS a 1.50$ por imrui
grante que, vindo para o Imperio 6. custa du. 
comp~nh1a, fór por ellil. c ollocado nas terras 
mar::-ma.~s. e a de 50$ n. 80$ pelo nacional on 
estrangeiro, em rela~o :io qual nilo mili~r 
aquella circum-;tanciil., lambem por olla collo
cado nas ditas torras. 

6.• Prefüroncia., da.da. igualdade de condir.ões 
para o prolongamento da linha e esbbeÍeci: 
mento de ramaee, bem como para a fundação 
de eagenhos centraes, com favores do Esta.do 
na zona m:i.rginal indicada no n. 4. ' 

7 . ° Facu).dade de contrahir emprestimo até 
a.o valor da me:ade da. linha rons~rllida con
forme o capi~al na ~esma empregado, p~ra o 
:fim do soro JUro ate dê 6 º/• ao anno garantido 
p~lo gove1•no. fioa!1do a este hypofüecados os 
ktl~metros constr:ndos. est.'lções, officin:is, m:i.
tertal fixo, etc . • na rar.ão do valor (JUe fôr por 
ell~ pago e não indemniza.do pela. companhia, e 
mais 34. •/o. 

8.0 Isenção de taxas e imposLo$ sobre a$ 
.proprieda<l.ee da companhia ato dez annos de
pois de ~nstruida a. mais pro~i1n:1 secção da 
linha forreR. e do imposto de transmiss:1o sobre a 
alienação q"e fizer das terras concedidas. 

Art . 2.0 A o.ltirna parte da linha ferrea, eom
prehendida entre o ponto objectivo, a cidade de 
Cuyaoá, e um ponto intermedio que !Dr esco
lhido, sera inandads construir e administrar 
pelo governo, ao mesmo tempo quo comcç:ir a 
~nstrucção do traçado desde o sen ponLo ini
c1&1, devendo ser entregue & compa.nhi:J. pelo 
meno~ logo que se operar a junoção delll!B pa~te 

ao rosto da linha, mediante indemnização de 
todas a s deapeza.<i feitas pelo govorno na con
etrucção. 
Rs~ rfaposiç:lo niio e:rclue o direito da· com

pa~ia de exe:.utnr por s i a referida parte da. 
linha, medfanto accórdo com o governo. 

Art. 3.0 A garantia d~ juros do ca11ital em~ 
pregado na construcção da. linha fe1·rea não 
d•)pcnd~r;i _de demonstr'.lção da possibilidade de 
r <:'nda ltqmda ; construida, 11orém. uma secção 
sómente dapois il.e 1:mdu2ir e sta. a l'enda liqnid~ 
ele 4 •/o prev-alece1·a aquella. ga.r ;\lltia em re
laç~o âs de,pezas da secção seguinte s~lvo si 
os tra.b:i.lhos da nova secção e1ec1lla~o1n-se em 
consequencia ~e :\Utorização ou ordem do go
verno, por motivos pondeL"USOS. 

§ 1.0 ':'erificR~:i a hypothese final do art. 2•, . 
a garantrn de Juros ta?Ubem pre,•alecará na 
ml!Sma ~tifo, em relação ás d~pezas da se~ção 
ou s~ço~ qne forei;ii co11str~idas a partir de 
Cuyaba a>e ao ponto 1ntermed10 designado pelo 
governo . 

§_ 2. 0 O prazo da garantia de juros contar
se-a pa.ra cada uma das secçÕGS por construir 
d., da.tn do com'lço dos r espectivos trabalhos. 

§ 3.0 Quando a renda liquida da linha fer
raa. e:tceder ds 8 °/., o excesso ser-.í. r epartido 
igualmente entre a companhia e o E&tado. atê 
este ficar indemnizado das quanlias xdia.nt&das 
por cont:\ da garantia de jul."OS Oll da subvenção 
kilometrica. 

§ 4.0 _Reg•tla.r- se-hu, como convie~. a for
mação do fu.ndo de amortização G do de res erva 
quando a renda l iquida exceder de 6 •/.,,incluid~ 
nesta disposição as hypotheses de fi.CJ.rem liyros 
de qua.lqner despeza os juros de 7 •/o pu.gós 
pelo governo ou de ~o~ple:tarem estes, pagos 
em pa.rto, com a ronda liquida, a de 7 ' / .. garan
t ida pelo mesmo governo. 

Ai:t. 4..0 As ter1·as publicas concedidas à 
companbia e a.s r aservad:ts pAlo Estado consti
tuirão g-randes lotes alt ·rnados de frente pu.ra 
11. vià ferrea, n ii.o in ferior a duo.s legu:is. 

§ 1..0 As terras concedidas poderão ser em 
parte a ·rendadas e mesmo cedidas g-rstuitamen
te a.<>s immigrantes, de modo, po~óm, que em. 
cada grande loLe marginal o preço d:is ven
didas corresponda pelo monos ao preço minimo 
que todM as desse lote teriam, na fórma do 
art. 2° da lei n. GOi de -18 de Setembro de 1.850. 

§ 2. 0 O pii.gamen~o da venda ou do arr enda
mento dessas terras prefere ao da iudemni
r.ação que os immigrantes possam prestar á 
c·1m~anhia, como dispõe o a.rt. õ•, p~ragropho 
unice. 

§ 3. o Efl'ectuando a venda ou doti.~ão das 
terl'as concedidas, 1t compt\nhin prflCeder:i de 
maneira a não se afastar elo disp0>lo n:i. tn
bella a nnc-.a ;is inslrncções : rppro1·adn~ relo 
decreto n . ">655 de 3 de Jnnho .to i8i3. relnh,·n
mentc á extensão dos lote~. Sera applicavol n. 
disposição do art. 43 d:i.s dit.ia inslrncções :i. 

ess."ls terras, depois de -vendidas, não tendo 
sido ainda entregue o titulo dcti.nifüo ao com-
prador. · 

§ 4.o Nos log:i.res sitos nss terras concedidas 
em que fór prova.vel :i. accnmulação de popu
lcLção, serão reservados lotes p3.ra logradouros 
p11blico!1 parn as eo.eas dM CllJillU'a! munki• 
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pa.es escolas, tribun~es, cadêas e pa.ra. os 
templos religiosos e h spit~es de caridade. 

§ 5.0 .A com].'.'a.nhia. n;J:o poded. hypoLhecar 
as terras concedidas- "~s y_ue não tiver••tu sido 
alheadus :i.lé vinte :,i.n rios dopo is de a.berla ao 
trafego a secção da linha for,-ea. que rno.t·;.tea
rem, rev ·rterão, si jli estiver amortizado o 
capital addicional. ou m11.is tarde, 1ogo que se 
completar a a.wortização, ao dominio do Esta.do. 
com excepção das occupadas pelos estabeleci
mentos da companhia, e respoitados os. arren
damento> feitos. 

Arl. 5.0 A contribuiçilo de que trata. o a.rt. i 0 , 

u. 5, n[o serà devida. rebti":"uente aos iuuui
grantes maiores de 50 e 1nenores de 15 annos e 
só poder:i ser p;iga um anno depois do es~ •bele
cimento de cada. uu, fiundo-se ew cada cxe,·
cicio a verbll. para esta despeza e passando o 
excesso desta ptJ.ra o exercício s guinte. 

Para.grapho unico. A dita. wntribuiçõo n:io 
prEtjudicará o direito da companhia a sei· inde
mniza..Ja pdos immigran~es das desp<·!zas que 
com os mesmos tive1· feito, devendo ella pro
ceder no uso des~e direito com a necessuria 
equidade. 

Art 6.0 As quantias recebidas pela com
panhia, resultantes da \ enda ou arre n lamenlo 
das terras concedidas. das con Lri buições a ' I ue 
ae oot'iga o governo e das indemnizações pagas 
pelos immigrantes, passarão a pertencer em 
cada e:s:ercicio, n • pr<>por<;.ão que o governo 
mat'earà, tendo em attençiio as fm·ças do c:t
pital addicional, ao fundo de a1nortizaç,\o e ao 
de reserva para a ,-e.-.lização do servi.;o no e~e"
cicio seguinte, e o resto. quando houver, con
stítuir!i. a ren,\a daquetle capital. 

Paragrapho unico. Si a _reuda e:s:ceder de 
6 ºlo. o excesso ira nforçar o fundo de o.rn.~r
tiz:içiio, e. depois de com;cleta.d~ este, ser:i. rep~,·
tido entre a col!lpap.hia e o 1·>tado, até ser o 
mesmo indemnizado das quantias que tiver 
adiantado por conta da garan~ia de juros. .A 
parte que co1lber à companhia accres erá ú sua 
rend;' proveniente da lmha. f·~rrea C•1ll'1l'llid:.1.. 
sendo-lhe lambem o.pplicavcl a disposição do 
art. 3°, § 3.0 

Art. 7.0 Si 2- companhio. encontrai• difficul
da.des :i. roa.lização do emprestiu>O de. que trat ~ 
o art. 1°, n.7, poderá o grrvernoemittir apoiices 
d0 juro l'le 5 ou 6 •/~ M anno, ateá somma ne
cessaria para esse emprestimo, ded:izindo-s~ 
annualmentc da garantia de juros do citarlo 
art. 1°, n. 3, .\ imoort,1ncia d:.tr]"elles juro.s r;u 
indemnizando a conipanhia semestrnlu,énta esta 
importa.ncia ao governo. 

ao rio Paraná., :1 bai::ro do sa.lt"l do l:"rubú1m.ngà., 
e a. urna. ''ia -ferrea n1õ.l.rgi.nal ao rne:ilUO rio 
junto"º &\lLo do G''"yra. ou d:<S Sete QuéJas, 
uuindo a navegar:.ão do ,Uto a tlo 13ai:s;J Par<l.ná. 
bt•>t:úleiro. e nasta hypNhese resp1itar-se-:i. 
a di1;p"sição do a~t. 1°, u. 6. si n companhia 
'luizer ter a rreferen~ para a cons~rucção 
datt uelle l'amal e \-ia-for rea. 

Art. 9.0 No c.,so de, dentro do pmzo 
qne o <,>-o~·erno marcar, não se a resen
ta.1· •1uem rey_1ieira a .concessão dos favores 
nesta. lei estatuidos. por não convír a accn
m1tla ão d<> serviço do estabelecimento de 
itn ·nki"antes no te:·ritotio at:·avessado pela via
fe1•rea ao da . onstrucç:l.o desta, fic3 o gove~no 
tv.1nbe,u autorizado a con tr:.i.tal" soparad·• ruente 
os dous serviços, competindo exclusivamente :i. 
companhia q•le se incumbi:• do ,:irimeiro os fa
vores d•> art. to. ns. J, 4, 5, 2~ pa ·te do n. ~. 
2"- pa1·te do n. 8, torr.anr!o-se a ella extensivo o 
da 1" parte do n. 8 e sendo-lhe applicaveis ta1n
bom as disposições concei·nentcs :iquelles fa
Yoi-es. 

,\rt. 10. Si até dous annos depois de pro
mt1lgarla a presente lei não se organizar' com
pa·1hin. :i. qual se concedarn os favores nella 
facult:uàos para a coast,•ucção da estrada de fer
ro. no to::lo ou em parte. <1 g"vcrno mandara 
cnnst. ·uii- a dita estr"d"', ob<er,.and•J "dispos -
ção do art. 2°, b~m como respeitando, emq11anto 
julg-ar convenie1He, a ~ondiç:'lo do art. 3>, rela
tiv>t M prose~niinento das obras. Em tal caso o 
g-o,·erna providenciar:i sobre a introducc:ão de 
immi!r?:"antes n9 zona<\a estrada, si nãn contratar 
este Slll'\0 ii;o enlllíl dispõe o artigo ante·edente. 

A.rt. i i. A de;pr>za unnual COlll o pag,,mento 
da st1bv0nç::r.o ou juros garantidos e da ~ontri
buiçITo. de 11ue trat:i o art. 1°, ns. 2, :3 e 5. bem 
como a ~ue ~e fizer. na fi>i•rn;i do ârt. 2° on do 
:trt. IO. se"i effectun<la pelos meios ardina.rios 
do orc;a.mento, e na deficiencia destes, por ope
raçi\es de cre lit0, pat·a. as qua.<B fica o g-overno 
autori7.ado. dando do tudo conta annuo.l1Uente 
<~ :issernbléa geral. 
• Art. 12. Ficam revogadas as disposições cm 

contr1.-io. 
~ala d:is sessõe;i. da camara, 13 de Junho d<i 

• 18'12.-S. R. -A. Go:nçafoes rie Carvalho.
Augusto .Ftcury. 

ORDEM DO DIA 

E ' encerra.d~ P·Jr nã0 haver quem pcdissê a 
p.Ja•ra o prujecto n. 88 A. quo fi>.a a despez:i. 
do miui~tcl"'io de estrangeiros p;;t':i. o e:;.ercicío 
do 1882-1883. 

Paragrapho unico. Findo o pr:izo (jUe fôr 
· d d P~·•o .·t vo'os e' anprovado ~m 3" discuss.io e convenciona o. serão resg:i.t:i as as a olices ~' • • r ~ 

pelo g-01,erno e emrari 0 Estado na posse ª'' rem~tt:do a com11:1iss:lo de redacção. 
parte da estrada c'mslruida, hypothecada em Entl"\w e;u disc11ssão as emend~s do senado 
razão do emprestiruo, si a. compa.nhi;'- nào tiver s:ib n. i>5 deste anno relativ..s ao credito e~tr:i.
em tem;.io util t:-ammiltidoao governo 0 capital or.Jina~io par" os reparos e r~con~trueção d.as 
do mesmo emprestimo O" juros. 110 tndo ou em estrad:',; e obrll;s d.e arte destruid,.s nas colonias 
parte na. fônna. da dispos.iç.iio final do meneio- d" ha,1 •• hy. P rm c1 pe D. Pedro e Bl1l.lll~ll><U. na 
nado 'art. 10 n T procinci" de Santa Cath,.rina, pela enchente 

Art. 8.0 Adaptado 0 tt-aça.do que passàl' pot' dos rio~ ltajahy-ass:i e lt.ajahy-mirim e seus 
Sant'Ann~ do Pa.rana.hyba. on suas immedia-1 afll.uent .s. 
~es, na. província de Mato Gros'o, fic •m e:s:ten- Não havendo quem pedisse a palavra é en
sivos os favores da presente lei. ta.nto quanto cerr.da ::í. dl:<cussão, e post.o a.votos é o projecto 
forem applica.vois, a um ramal da linh~íerree. apprt>vado. 
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Enti·:i- um dis~ussão .o seguint~ requerimento 1 tant_e, pode-se dizer, n. su:\n.ecessid.ide. (.4poia-
oífo:•ec1do na. discussão ·d·1 p.'OJecto n. il2 A, dos.) · 
transforindt> uinas. paruchias de uus districtos Tta.ta-se de duas localidades: Carmo de Can-
pam outros. Lagallo e :5 . .Troo :"lepGmuceno. A p:imeira é 

Reqiieriinen.to 

Requeiro o aniamento do prPsento projecto ate 
quo entl'0 em discuo$ão o parecer da co1u1nis, iio 
mi:..ta relativamente á eleii;ito d~ verea.d·wes e 
de j1tizes de paz.. S. R. -S~la {fas sessões em 
i2 de Junho de 188-2.- Carvalho Re::eade. 

O Sr. .T . Penido: - Sr. presi
d~nte, _o adbui~nto proposto ao pr<ijecto em 
d1scu&3!10 n:io pode ser approvado. 

Só se deve pedir adiamC"n~o q11ando faltarem 
esclareci!il~nto> e fo1·em neces;ari.1s inforurn
Q~es, mas tratand·•·Se de um p1·oje~to simplis
suno co1no é o q 10 veiu do senad:l, ,l]i 1·cdi~icl., 
não h"' in fo!'ln11ções a nedir, e t:to p·iuco ncces. 
sidac!e d7 esc br0ciu1e.nws. (A.puüidos.) 

O proJeclo não tem rehçi<o alguma com os 
retoques que se tem de far.or na refonua elei
toral; é coruplet:tmente independente delles. 
(Apo irro os.) 

Trata :i.penas da mudança de n11as parod1ias. 
Cat· "º d<t Ca.ntagallo. na provinc a do Rio de 
J:i.neiro, e S.Joãp Nepomucen~. na provi.ncia de 
Minas Ge•·aes. p;:i.~a se poderem in•tallar dous 
tert0·1s m11itu ut is e reclamados por iutere~se; 
publicas. (.4.•ioiados.) 

Or:i., ê•tando tito e1•1cid:\da a ques·ã~ , ?refiro 
que o projecto continue e :1 disc11<s 10 e -eja 
rejoHado, de prefo1·oncia a ser ar!iado; o n•lin
meuto é Ullla ruaneirn de Ic:::isl:tr pessímn.. é 
uma morte lenta e po~ ª'phyxü. (.4.poi:nd"s.) 

Sr. presidenrn, niio posso comp ·ehcnd<ir o 
movel que le\•a os nol>res dep11t.:dos a fazeret0 
?PPOsi,,ã~ a este projecto que e C0"1pht,\11l81lte 
mnocente e n!i.o leza intei·essa do ordem akurn1i. 
(.1.po ados~) ~ 

O adiamento ô si1nplesmente prolelatorio, 
tah•ez por'lne suspeitem os nobres rle1Htta.do;; M 

proJecta aku111 inle1·esse partiJario, quando 
não o ha al>s,.lutarncnte. 

O Sn.. C.mVALEIO Rs1.E~DE :- V. E:s:. ago1·a 
ê que està 1fando a entender qne ha alguma 
cousa. 

O Sn. J. PExrno: -Si ha prejuizb ci pa1·a 
o meu districto pela pass igem da f~·eguezi:L de 
Monto · le~re, onde :i. maioria d<i elditor<i, 
ci conservll.dora. 

O SR.. CAR.VALHO R1nExDi;:: - Pois então 
vamo~ adiar o projecto. 

O Sa. J • Pi>:-<1Do: - Adiar, nirnca; o in
teresso p tl>lico roclaina prompt:i. decisão.(.-l.poia
dos e a1iartcs.) 

Nest.a.s condições voto contt•:i. o adi:l.montn, G 
peço a meus nobr s collegas que me prestem 
seu a1t:-tilio. Dei'rnmo-nos de ndi.1mentos atLJ 

quesLõlls tão simples e de utüidwie p 'r:i. dous 
municipios. {Apo iados.\ 

No senll.do foi elle protegido peb. primeira 
autorid 1rle em materia eleitoro.l; foi s·1stent'1d0 
pelo \'enerando Sr. conde de l:laependy e niío 
soffreu naquella illustre corporaçiío a menor 
controversia, por ter sido reconhecida. palpi-

um 1 pat·ochia q110 dista do munfoipio a que 
pei·tenc~ se.s kguas que se fazem por catlli
nitos i_n.1~_an;ita1•eis. ~cu povo, par;i defe~a de 
seu~ dtre!t1>s .e proprtedade. e p::i.ra os mi>teres 
do .J~i·y, e obrtga.do a rccvrrcr a uiu municipio 
1011:;rnquo, emquanto que o legar estâ. perrei
t~1oente nos e i.sos de ser elevado á cate"oria 
de 111unicipio. b 

Ning1iem dirã •. Si·: presidente! q1ie não ~eja 
u1n. dever con,;t1tuc1onal approxunar-se a JUS

tiç:t para a defesa dos interesses do povo. 
(:lpowfos.) 

S. Juã1 Nepom.uceno é um logar riqui,simo 
('1poit!'IO.<), possue iint1<>rtantes estal)elecimen
tos de cafo, te:·ras uborrim~$ e fazendeiros pro
gre:ss1~tJ.s. 

O SR. ÜLY)lPrn VuL.rn:\o :- Mas isto é da 
compctenci" da as;en1blca provincfal. 

O Sn. J. PExtoo:- Além de todas as quali
dades p:tra sor a séd~ de um tl:lrmo, .;ossue essa 
loc:üi•l;1de uma c:is:i da c:1m:ir.i., um:i cadêa 
foit '·a o:s:p~nsas do oovo, isto antes d:i. lei de 9 
de .bueiro; só pvr um descaido da commis
>ão reviS()rn. da divisão dos dist~ictos eleito
r<'-e< n:io foi conlempl:\do S. João Nepomu
~euo. 

0 ih. G.>av.tLHO RllzExDE: - Não podi'I. em 
vis ta da lei. 

O Sl'\. J. P &~mo :--E' G-"acto, visto dever ser 
:tttendi1h a dh,isii:o a.té 1879, mas o senado re
conhecendo a. utilidaie <lesto. 1nedida. veiu om 
a .1x lia da lei [H0vinci:il, e ~i fôr rejeit:i. lo o 
pr.~jecto a. <rue fic:i. red11zi<lo o acto addicion~l 'I 
~.-ipirtes.) 

Po · nenhum outro meio póde ser re<olvida 
est" questã 1; ü ,r,>jecto veht em :i.m::ilio da as
seu~blea provinci:il. 

O Sn. FnA:->crsco BEL!Z.\11.IO :- V. E:.. deve 
:ittender q_ue na oufl 1m.1vinda ha uma ,·erdi'-
deir:i. :i.nnr~lih a este respeiLO. 

O SLt. J. PEN IDO :-O me mo dá-se em entras 
pro"'incias, e anarchia h>ever•i. si ficarem as 
C<'l.tsas no est"Jo cm q no se acham. 

A paruclrn1. de Ll)t·es dq ?.Iorite Ahgl'e di<ta 
do ~lar de Hespao.ha, ãe onde t",,i de mernb:-ada, 
seis l ·g-uas de pessi,ao' caminhos, e $0Us habi
t;intes só se lirit;i lm á.quella cidade por inte
resses.de justiça ou no ca o d· sarem sorteados 
j11radns. a0 p essa qtte toda• as •uas rohçõ1•s de 
couunercio s:io entretidas com S. João Nepo
muccnJ,rlist:i.nte ªFen·•s tre$ leg'u:i.sde caminhos 
melhor~s relativ:\mente. · 

T,, mbem não p·occde. Sr. pre,idente. :i accu
Ba~ão feita ao pr{\jectll de alterar, politicamente 
falhndo, o !Jo e 10• districtos deitorae~ de mi
nh" prodncia. 

E ·n Dõro, de \hnte-Alcg-1·e h11. c0rca de 30 
•leitores; OS rill'tido< est;to BquiJibr:tdos, b.a
vend.1 umct pe,;u"ruL ditTerença :i fa~·o.r d? par
tido çonserv:ido:·: portanto.se ha pr0JU!ZO,e para 
o distr [e to que rep re>en to. 

O Sn. O.rnv . .\.L!iO REzENDE d~ um apnrtc. 
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Sessa.o en-:_! _ -de Junho de :1.882 
. . r--:--

O SR. J. P~x1no: - E' exactamente o q•ie 
ostou diz~ndo: omborá venham o.lg•JDS liberaes, 
desde que é. ruaior o numero de conservadores, 
0 clu.ro que diminue a maioria liberal ·do meu 
districto. 

O SR. C.-\llVAL BO REZEXDE dà outro âpnrte. 

O Sn. J. P.e:x'JDo:-DG accôrdo; póde votar 
contl'a, mas ha de permittir que eu vá expondo 
quaes os motivos por que sustento o proj ooto . 
e~ Sn. D.i.:PUTAOO dà UQI apal'te. 
O Sa. ;J. PE:xmo : - Sr. presidente, tr:i.to 

antes de tudo do interesse dos povos (apo iados), 
e peço aos nobres deputados que n ão levern em 
ar de graç.a questão tiio séria. 

O Sn . C.\R.VALRO REzEl'\DE: - Nem e~tou le
vanclo; V. Ex. foi quem tncou nisso. 

O Sa. J. PENIDO: - Dizia eu, Sr. presidente, 
qne a :il tera~.ão polí tica é insignificante, por se 
contrabafan\-ar o numero de eleitores de um e 
oucr • p:i. .· ti<lo. 

Al1im disto, o i0° .districto fo i form1do com 
i2.000 h:i.bitanles ..• 

O Sn. C.uw .-1.LllO REzE:o;oE : - (;ousa extro.
ordin:i.ria. ! 

O Sn. J. PEx!DO: - ••. e o 9° com 105.000 a 
i i 0.000; 11 primeiro dà i.200 e poucos eleitores, 
a o segundo 1.600 e ta.ntos. Ainda J>Or esse lado 
ha vantag.:i1u n:>. p:lssagcm do projec10, qae ve1r1 
de algu ma fórma compensa.1· o districto mellor. 

A tr1\nsferencia da freg-uezia de !\lonte-Ale
gre ê do nccossida<ie pa.l .1i1.a.ntc para o povo que 
está. liga.do a S. João :S epomuceao por uu1a es
trada. de ferro, '-! ue alli tem seu ponto ter
min:il. 

A utilidade do projecto e manifesta . N:io é 
sómente uma parochia contig-uo. o. $ . Jo:to Ne
pomuceno qmi l'a.su para esse municipio. é 
tu.mi>em " freg-ueú:c do Carmo de Ca11tagallo, 
•1uo \·ai constitqir u111 municipio e muito rfro. 

Por todas es t.as ro.z\íes não sei como se possa 
impugnar u1u prvjccto ianocente e que con
sulLa os inte ·esses de po1..111b çues set1uiosa~ 
:i.penaa dej ustÍÇll lllais prompt:i.,e sent augmcnto 
de desp0zas . 

O Sn.. SrLVI.\:iO BaA:-mÃo :- V . Ex. ne$l<• 
questão advoga perfeitamente os interesses da 
provinci1l de .Minas. · 

O SR . J. P:i:xroo : - Argumenta- se que a re
forma. se ha de fazer . Mas quando se faria re~ 
forma~ (Apoiados. ) 

O SR . CARVALHO REZExoE :- E' questão do 
g:overn<> ; V. Ex., e a maioria hão de saber 
quando se fará.. 

O SR. J. P E:;rno :-Sr. presidente, sô viso 
a utilidade -publica e penso que a medida deve 
ser adoptada. 

O SR. M.\ c- DowELL dá. um aparte. 

O Sa. J . PE~IDo : - J:i d isse a. V. E x . : a. 
ap1H·ov:1çiío de v~ojecto é a matteira unica de 
se hs.rmonis:u eru :i.s a.ttribuições da asee1ub!OO. 
provincial e as da assembléa geral. Si fõr elle 
re,eitado, ficarão c1;rceadas as attribuições da
daquella assembléa, e por consequencia com-

pletamellte ann ul.lada a sua decisã-0, que ê 
ld. ' 

O pl'qjecto não implica com a !ai geral: a 
divisiio eleitoral foi fcit:i. por 1ei gei·al e 8Ó póde 
ser a lterada por uu1a lei geral. 

Entendo, portanto, e creio que com bastante 
fundamento , que o projecto não pódc deixar de 
ser approvado. (Apoiados; muito b~m). 

O Sr. Olynipio Valladã.o : 
Sr. presidante, como o meu nobre cnllega e 
cotu;•rovincio.no r epresentante pelo 6° distrieto 
de Mina~ Geraes, entendo q,ue o projecto em 
discussão deve ser adiado ata que o cor po la
gislativo tomeccmhecimento do trabalho de que 
se acha incumbida Ullla commissão desta e da 
outra casa do 1•arlamento rel:l.t ivamente ao re
g-ulo.me11to dado a lai de 9 d~ J aneiro de i88t. 

O nobre deputado a.-,r esentou r;i.zões aa mais 
11roccdentes p:ira fundamentar o adiamento que 
propoz. 

O Sn. . J. PE:-;IDO : - Nenhuma absoluta
mente. 

O Sn.. 0 LY:MPIO VALLAnÃo : - O projecto em 
discu.ss1io consigna uma providencia parcial, 
e ittteiramente injustificavel, prest...ado con
curso exce ;ecion:J.l. a. dous ac~ . .'B das assem
bléas pro~inciaes de Mi nas Geraes e Rio de Ja
neiro . 

Não ha dt1vida qu~ existe flagrante antago
nismo •rntre as disposiçuos da lei do 9 de Ja.n d ro 
d·' 18Bi e as faculdades a1uplas que o a.cto 
addicional. conf~N ás assembléas prol'inciaes 
•!m tudo o !lllC diz rcsp~ito :idivislio civil, ecc!c
siasticn ll Judiciaria dos t~rritorios das r.~spc
c&iva~ 11ro\•inci:is. 

Essas atlribuiQliP.s que o acto addic ional. 
conced 'ª :is as.%mbleas provinciaes dJveni ser 
o::s:·~rcidas coru a me.ior ~\mplitud·~ e ind·~pen
d:mcia. 

O Sn. ,J. PF.:-;roo:- V. E:o: . osta diacutindo o 
projecto. 

O Sn. 0 LYMPro VALLAD:\.o:-Trabroi do adia
mento. 

O co~po legishtiro creando peb lei de 9 de 
.J1neiro de 1881 um r egimen e lei tor,11 irlteira
ruente not·o, tinha. necessi.bde de servir-se da 
org:rnização que as as,.eml>l<ias provinciáes 
tivessem d ido ao territorio das prnvindas para 
assent:.r sobre a mesma di vis.~o eleitoral que 
co1npete-lhe determin tr. 

P ar;• esse fi m a lei de 9 de Jan eiro concedeu 
delegação especial M podeI" executi1•0 . Foi 
umci delegação talvez inconveniente que veiu 
pro~ar :u:1is u<0a. vez o p ouco a mor que tem o 
pod er legislativo às suas prer og:itivas e a fal ta 
de energia para. seu completo e::s:ercicio . 

A divioã.o eleitoral era um complemento ne
cess~tio do novo regimen eleitoral ; ao corpo 
le gislativo cumpri:i., ·portanto, o dever de a es
tabel•:Cel". 

Tendo de base·ir--se sobre a. organização dada 
ás provincias por suas assoiubleas p<'eci.sava a 
divisão elei toral de consistencia para não :fkor 
exposta a ~onst:i.nte llilctuaçilo. Ja a. legislaçi.o 
eleito~ 1! ailterio~ a collocara superiol' aQ effeito 
de actos emanados da.s a.Membléa.s de provin
cu1s. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/01/2015 15:44 +Página 15 de 35 

.. . /; 
Sessão em 13 de Jliilllo de 1882 433 

A loi de 9 de Janeiro procurou tambem asse- [ A commissão de constituição e poderas ent~n
gurar a osto.bilido. :e d!i divisão eleitoral, que , dia que sc· devia m:mdar proceder a instalbção 
para 11o_ sua e:tecução tinha ~e ser foita. Como de um destes municipios, porque fôra cre,1do 
g~rantrn d.e sua perrmurnn~la, encontramos na. om 1880, por consr~qU:encia. em é:ioca anterior ti. 
lel de 9 do Janeiro a disposição do art. i7 § 1• lei de 9 de Janeiro .. a qu~l nào podb ter effüito 
n. 4, que esta tu e que pnra todos os cffeitos r~tro11octivo para se applic:i.r a. esse acto da nssem
eleitora.es subsistiriam inaltoraveis as · circum- biéa provincial, anterior ~o tempo• em que foi 
scripções j'arochiaes e munici;:aes, não obstante promulgada a mesma lei. 
q_un1i;_uer all<Jraç~ .r:sultante da 91·eação, e~- .creio que cst: f~cdameutoinvoco,do pehtcom
tincçao ou subd1Vlsao de paroch1as e mum- Dllssão <lc coustitmçil.o e poderes desta c;nuara 
cipios. Esta disposição legislativa não é senão não resiste á an~lyse e não póde s 't' ac~ito. 
a. reproducção de outra ciuc já eslilva incluida E' principio il'.contro\•e1·so que a loi não póde 
na legislação cle.itoral anbrior. ter effcito retto~ctivo ; m·1s inapplicavel a 

A hi de 9 d~ Jamiro, poi·óm, foi alem, esta- questão. 
bcfocGndo no art. 27 um principio, como jtí. foi Não imporb ciue o municipio fosse crcado em 
dito, nesta e na outra casa do parh>m·)Jlto1 1880 ou em outro qualquer anno poste~ .or a 
a ttcn ta contra as franquezas provinciaes. cato, t:into <1ue o projecto vindo do senado equi-

Pur este :i.rtigo da lei os novos municipios, para do munio.ipio d3 S. João Nepomuceno, 
98 novas parochias e dist~ictos que fo~em Cf~a- crectdo em i880, "º de Nossa S •uhoi·a do C:irmo 
dos não terão rr)alidade si forem formados de que o foi em fim de 1881, muito depois da re
terl'ito:ios tirados de mais de um districto elei- for!lk" efoitoral. 
tor .. L O qu~ cumprn rilconh~cer é si a. constituição 

Sem duvida esse preceito bgisla~ivo com- foi postorior a 3i d·; q.~zembro d<J i879, pois 
prdhend; uma limitação às attribuições que upôs est·i ópoca s'Jbordina-se a dii:;posição d'.l. lei 
tem as assembléas prol'inciaes d!i legislar den- d~ 9 de Jo.nciro que prohibe a organização du 
tro da espb.rir:i que marca o art. iO § i 0 do Mto munfoipios compostos de territorios perten
addicion&l. c~ntes a mais de um districto; assim como nega 

O proje.cto em discussã!i, cujo adiam~nto foi off~itos cl?.itoraes a creação d•rntro de um mesmo 
solicitado, tem por fim obviar inconveniencia~ districto eleitoral. O legislador nc~itou o estado 
que dahi resultam. . da estatistica tal qiul er.i. em fins de i879 ;. po-

Dous actos das assembléas provinciaes de deria t;r escolhido out~a ôpoc:i, m1s ndoptou 
Minas Goraes e liio d·~ Janefro CJ.'ea.1·am muni- est:t. 

· cipios de territorios pe:tencentes a mnis de um O prin~ipio da não r-.itrooctividade da lei , 
districto eleito~al; pelo proj-~cto que veiu do pel"feitamente jurídico, não póde s~r invocado 
senado t~ata-s~ de torn~r effüctivas essas crea- para. e.:cluir d~ acçfa d:i. lei factos que ella 
ções. legitimamente ·nltingiu. E', pois, inteiramente 

Entendo, porém, que o projecto considerado imp:·ocedente a i·azão dada pela commissão d:i 
sobre qualquer aspecto não poderá ser j 11ati1i- constituição e poderes. 
cado, e o adiamento do mesmo impõe-se como Parec~-me ainda qu e é conveniente o adill
uma necessidad~ para. qnc 6'" tome tuna medida mento do projecto; porque casos iguaes podem 
geral a re.speito. Só assim s~rão respeitados os e~istir; e não àeYeria o corpo legislo.tivo con
d1reitoe dos poderes proV"inciaes. R•!solvcr stituir dous municipios, cuja. installaçào não 
o parlamento sobre casos especiaes sorà póde effüctua.r-sc nos tcl·mos ~lei de 9 de Ja
absarver competencia que ni!o lhe por- neii·o, e deixar que outros nas mesmas condi
tencc. çües não tenham e:s:istel.1cia como de\•eriam t~r. 

Ainda. outra raz[O encontro contraria ao funccionando :.\S ass~mblé,\s pro\'incio.es dentro 
projecto, a qunl infiue para o seu adia- dos limites das attribuições que lhea foram 
me11.to. . dadas pela foi de sua constituição. 

o projecto que vaiu do sena.do já tinha sido 0 SR. SYLvr.rno B!ti:-m:io ;- Que munic.ipiQs 
apresentado ã cama.ra em uma proposta da 
cotnmissiio de constituição e poderes que ~iz o ha nas mesmas condições? 
seguinte (lê): O SR. Or.nrr10 V,u,i;,.rn:i:o: - Sr. presidente, 

<1. A commissão de constituição e pod<!res, o nobre deputado pelo i2• districto de minha. 
tendG e:i:a.minado o objecto sobre que versa a província pergunta-me quaes os munfoipios que 
representação do parocho e outros cidailãos d8' estão nestas condiçiíes. Eu, de momento, pode
vill:a d1 S. João Ncpomuceno, da provincia de rei apresentar a S. E:s:. um; divergirá quanto 
Minas-Ger3.es, pedindo a installação do resp'- a fórma, m(ls em essencia o facto é o mesmo. 
ctivo municipio, considerando que o r !ferido Tão prohibid.a estav(l. pela lei de 9 de Janeiro a 
municipio foi cr ,~ado t•or lei provincial de 30 ~e crea~ão de novos municipios no.s condições in· 
Novembro de í8!!0, pot•to.nto, em época muito dica.das, como a alteração de municípios já exis
anterior' alei geral de 9 de Janeiro, cansiderán- tentes. Pois bem; na província. de Minas dá-se 
do qu~ a. l~i não Lein eJieito retroa.ctivo,e per isso um facto desta ordem; existe o municipio de 
a referida foi, ainda que restringisse a. afüi- S. Gonçalo d·~ Sap:icahy creado _em 18i8; com
bttlção das assembléas proviMiaes sobre divi- punha-se das seg111ntes fregue.zias: S. Gonçalo 
são civil e ecclesia.stica. não podia ri.lfecta;r a do Sapucs.hy, Piedade do Retirf!, Snnm. Izabol 
uma lei anterior: é do par.Jcer qu<: o gover-1 e Sant'Anna do Sa.pucahy. A a~semblca pro
no declare ao res:icctivo presidenta que a .íus- ,'incial. em i880, alterou-o ; tirou-lhe ·uma. 
tallação de que • s~ trata é de sus. competcn- das suas fregu_ezia.s,anuexs.ndo-lhe dua~ outras, 
cia.:1- 11 de S. Francisco de P&ula do Ma~h&dmho e a. 

V. I.-55 
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-~=·=---:=.-.~- - ·======-===~=========== 
de Santa Rita do Snpu rahy. sondo est:\ ul:im:i E ste muni ci io ficou co•u uma constituiçlro 
portencent•1 a u111 díit:iclo .. titfeNntc. Por de- 1lu l · ; ·:ari os eifeitos eleito·aes considera-se 
cisitu recen te do g-overnc,, foi dcclurndo qno cs~a ~onstituirto t ·l qual esta;-:i no :rnno de 18i8, a.o 
alt":-açã.u foÜ:l pqh <1ssembléa p1·ovincial tel'ia ten1 o de sua cre<l •.::1o: entcetanto, a j urisdição 
efl'eito eleitor:i.l sómente na :•l'i tlleira p:1rte, adiuinist ·ativa d:\ cam 1•a. estende-se ao m uni
isto e, um ' d:is fre~uez~a< que lhe f.,ram tr" ns- ci ia t:<l qual fu~:J. modificado "ºb ·ssambléa 
foridas ficar-lhe-ia perten~endo. a ontt·;t ni(o. provinei ,] em 1880. H-, pois, u111. nwnicipio que 
B' o qne consL• do seg,iínte av; so do rninisterio elege · · e m ·rn, e out;o pm•;t a mestu;\ exercei· 
do im pel'iQ cmn d~l3. dei de Jnnh•J de 188:t·: :~ snn. .i:n·isdi,i'lo ! 
(Lê ) De,·em e ~ss"r ess:LS !lllDrnali" s, -orérn, por 

~ Ulm. e Exm. Sr _ Accuso 0 ~eceuimento o:Teito de u1n • medid~ geral, (t'.\C ~ej:i. tl.Pl'li
dos utU~io~ de 12 e 22 du me7. fi udo. 5 _,b M. t 2 c:n-el a todos os casos, e não !'Or uma medida 
e 14, nos q 1aes y. ~;x sub'Lrntte áo g-oi·erno p:irci:ll coino '' que foi pro:>osta, transfe:ind~ de 
a du~ida •uscitada .~·i bre a applic.•çào do art. 17 t1:11 u1auici;1io da provinci' de '.\Iin:•S para. 
§ 1• n. IV e do arl. 2i da lei Jc u d~ .l:\uci~o outro reccmtenieute cre:v.lo uma freguezi ·,afim 
de 1881 i deiçfüJ de vereado:es cm algiins (\o l':icilit :\r a sua installaç:1o, bem como trans
municipios cu.ias divis ,5 r.. ·iuu al te~Nda~ pel"s fo :·iu nas mes11>:'<$ coudi<;iie~ outra do m·tuioi;iio 
lefa p:ov iociacs de :w No-.·ctubro e 13 <lu De- de C:rnt.! Q':\llO ·ara. outro munici:>io creado na. 
zeiubro do IS-O. danrto-se :1 :1l tera~iio por p~o,·iuc(: do Rio de .T ·nei·•o. · 
tnl.!lsferencias de [l:lrochías de uns p:trt\ outi·os s,. prosirlcnte, :i commissiio mi:s:t.'\ nomeada 
municipios . p:-.r:t o fim de 1'6\'er o reg-ulamento eleitoral 

ost:i dPsemp !nhando n sa:t rniss:1o. De1•emos 
A e3te respeito informa\' . E:s:.: a~m\r<la t' o seu l ral>:ilho. DenJ.Lis, nlo se tr:l t a 
« Que do 111uni.cípio de S . Gonçalo cio Sttpu- simi!l"s-nentc de cl:lr effeito a a e tos de as

cahy foi .:esme1nbr:tda" p!!rochi:1 do Sant'Ann:i ~ctuulé3s pro,·inciaes: porém l:unbem de a\-
do S 1pucahy e annex"d:i :\a ""rnicjpio de l '.ltl !Y) tcr:1:· l\ dí·;:süo eleitor:tl fe i ta pelo governo em 
Aleg:·e, sendo e>te pertencente ao 1~0 e :u1 tiêlle -:irt11dc d:\ delegação que lhe for :i dada pelo 
no 13• districto 1Jlei tm·al: • 1:m·po le)l'Í:>l:it i,·o. A divisão el~ütor:>l foi pro-

Q te :io ditn muo.icipio de s. Gon·~:~b do risoúa, depende 1b (l]Jpcov:tçfo do cor110 legisla.
s~ p '"ahy fu~:trn ii.nn~xadas :1s pa~ochia< de li)' O. :i. qual ailllla nfio se deu, ·m:\s não póde 
S Fra1ll'isco r!e Paula d., ?t.Lc'. i:tdinho e de S:•n l" dG••\Ol'ar-s": dercrnos. pois; esporar c1uc se 
R.t;;. Ja Boa \·ist"· des:ne i:ilJ~ada• , a [ll'iiueir:t li•:ttc 1!e u14 ·ex~me ge1·"i rle tod:is .'l.s dr
do wunic1,iio de Alfena-; o a sc~unda d11 r!e c·1mocri;J<;iles eleiLor:les, :i. fir11 <lc modificnl-o.s ; 
l taj\ll.â, ;::iertencen·1·s, este 1.iltini.Ó ~o H o e ta!Htl tU::is (1u:in to em r1·l:tç:10 à <lil-is:ro eleito" 
a~''"lle a<l 1:;0 dis' ric~o elci loml. .... . . . . . . . . 1•:11 d:i. pi'ovincia de ~!inas, importantíssima 

C 11f ;rme se VC da in .. orm:H;ão ~n11exa .'.lO pcrlc dcsl;~ p?Ovi11cia, tem roclamações muito 
p;cu1eiro do~ s~hre·~:tos offkio.~ ::i qnes-tão Stt'-- ~~ria; a prodnz ir. p.1r q110 os se"s rn;âti \'Íl.:lcs 
cita•!" pi· >V••m d:i. ,•1rcmnstancta do n .io :i]J.i,Ji,. llller~sse ;; e direitos n:io fora111 :\licodides. 
·a. let n. 30~9. cu1 'Jlt:<!c;uer das cit;Hhs di~pl>- ll<Jclar«, poi~. '\'le voto pelo :idi:tmento pro
s~çõe" :ilt~r.1<;âl) de circ111c1scrip::ões ti.uni- p •st.> po1· meu illustrc coiupro,· incian" e a111!~0, 
c1pae~ po1• t r,\ -.sfereucia" de p:>rochins. lfo1 e cn1endo q u" rle\'u ser ;lceitc pela caru:1r.'l. dos 
re<p 1sta doclar,1 a V. l·:-s:. qu~ :\ <li~p11;i.~,,,1 e.u1- Srs. dep•tl..'1.dos . ·• 
t ida no ort . 17 ~ 1• n. 4 •la lei 11 :30:!(1, E' ence~rada a. diseussão e rej eitado o r~-
par:• •1ue ;:ubsist:im inalt~raveh. l).'.lr:t lock>s o• t111cri11urnto. 
et~~il s eleilor;ies. as circu'>t$Cripções J1 :i·n- Conl in:·1a a discussão do proiecto. 
eh1aos e 11iun1c1,1aes conte111plad:1s na di,·is ito ' 
dos tlistrictos elei t<Jr:ies. s'.i!vn :i •:~ce:'\"ll) es- <'. ) S r .. ::r. P e nido n ão póde corn-
tabele ·ida no a~t. 27 <la mes' na lei. quanLo :i prchender a opp-0sição r1ue se faz a este projecto, 
eleição de ver·~ad, ·e; e do j u izs, de ~, , ,z,otp Jica- <til O n:lo en,·oll'e interesse de o ·dem algum~. 
se a q 'ralquer al te1·açã. de m•rnici rlios. sej -. !\o senado foi elfo pr' tt»g-ii!o pel pri rne'~a 
q>.1al fó~ o rn~ il o or que e ll:i. se 0 ere . :\'~o auto•id;-.de eia ma~eri» elei toral, o Sr. conde 
p ide " 11o~k1nto .. 'e:· attet~d~d~s na olaiç;Io de de Baependy. e não soffrou a menor contr o· ·:r
ve.-e"d"res <lus d1tos mumc1 ,108 as ~lteraçõeo sia . p~:\111e foi recon hGc idci a. su:. necessidndé. 
n elles fe i tas pelas citadas l~i~ P"ô''incicies, existem duas localido.des Carmo d., C11.n
exce t? unica•nente . a ~u~ se refore :i 1=:·:\'as- t:i.~all11 e S • .folt·,Nepomuceno. A p~imeirn e uma 
forencra dot par,)dna de S. Franei~co <ie p:1rr;~hia que dista do municirio Reis leg-11as por 
P_;i.ul 1 do '.IL1charlinho, veritl cn.da ª" ll'e os i:lllni- ~imíuhos i.ntran~ilaveis. Po r ,.~.rias condições 
ct. ios de Alfena.se de S. (;rn 1çalo do 5,\ 11c,,hy. ;_.ue ora1lo:· mo~tra. est;i, localid;td<: cst:í. no caso 
v1s;o r>ertenccrcm ambos ao i :)o districto de ~er e!evad:t ti. ~atego~ia :la in11nicipio. 
el1·1toral. A sez•1n1i1-.. das roie~i..-tas localidades é um 

11otlalpho E,•>•"p'-n,·o d S · rnunkipio riquíssimo. le,n gr~ndes estabeleci-
W"'- e · ou:·a Da;itas. d f' . 

- Sr. ;iresi-icnte da provincia_ do Minas ruentos e ca. e e terras ub rr1mas . 
Gera .. s .> ;\lélll de ontras qu:üii!a.<ies por ser a séde dei 

termo. tem a mes:11a. localidade uma casa da 
Sr. nresidente. a o·ganiz~.ão do munici· ·io" C.'l.mo.i'a, umt1. cadêa feit~ :i. e :pens\S d po>o, e 

qua me r~firo e mi is um • pr ova 1!0 :rntoQ"onismo só po~ descni:lo da comrniss:io red sora. do dis
qu:. ~nifest ·-se e :it ·e a> dis •>11!çõ-.s do neto trict.o não oi elb cointempladn. 
id~·ç o~:il_. .e _a. l~i ?e 9 d~ -hi~ei:? no que se Produzindo &Í.llda. Y:l.rias uutra.s considerações 
r c ere a dmsao c1nl d•s proY111r.1.;s. 1 a respeito da. necessidade de ser S. João Ne~ 
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mucen~ a séde do municipio, diz o orador que\ l\nt municipio possa pertence· a um distri-tQ 
a medida n.10 alter.> os duu.s distric.tO$ eleito- diffcrente d:iquelle a c1ue. pertence o mesmo 
raes. . m inicipio. obslou a qu · e<so municipio e~ ins-

. A ut:ilid 1 d~ do projccto é manifesta. N;to e L'1ib.ose, embornj:i ollc esti-, e»e creado unle· 
simplesmente uma parocllia que est:i conti- riorn,ente, e jà então no c:tso de o ser. 
gua a S .. ~o~o. ~epomuceno, q,ue passa para o Sa. ).fac-Do'vELL di u•!l a ~rte. 
esse n111n1c1p10, e bmbem ,, do Carmo do P 
Cantagallo que constitue utn mtinicipio muito O ~n. IG:ucto MAR.T!N_S :-:--Uma de suas pa-
rico. rocb.1.i.s pertence ao 10° d\ijtnctu e outras ao 9.•. 

Conclui.n<lo repête que o pro,jecto é_de utili- Ji vê .V· Ex. q,uc ncsta.hypot_hese éde tr.rla .ª 
dade pubhca e não implica com a lei geral. A urgenc•a q_uilJ4 rr''r dehberaç.a~ ~a a>se~bloa 
unica maneir<:. de fazer-s~ isto é por uma lei geral p:i.ra ll)~tallar-se .º mi;n1Clp10, que so i:or 
ger:1l,porque a divisão ·eleilora1 foi feita por foi llste facto n:i.o tem stdo ms~llado. (Apoia-
geral. dns.) 

Si não fôr approv:i.do o projecto, fica.rãa cer- r-.'üo se pôde. nem ª?_menos. pr~sumir que 
ceadas :i.s ~ttr1buiçues da assamblcia provincial ho11.1•~:;$e c1~~l•tner espirrn pal'_tld:m?, qualquer 
e nes<O. pnrte completamente annullada a sua c>plri_!O pontic~ •. i,ic8S~ 1:i~d1da, v1~to que ~ 
decisão, que é uma leí. cr~açao cio mun~ctpio foi. te1b ant~r1?r~ant0 a 

Julga. portanto, que o pro.:ecto está no caso l<;t d7 9 de Ja_ne11·0, antet·ior1uente " dlVl:lão dos 
de ser ap:novado. d1s'.~1ctos elmtoraes.. . 1 

Nenhllm deputad0 prol'incial podia. pre~ er 
O Sr • .l,g·uacio Ma,rti:n8 : -Sr. q'1e aquelle mtrnic.ipio pcrt~ncerÜ• ao. 10' e não 

presidente, pouca~ _!'lavras direi sobre o pro- no 9° clistrkto eleitor"es, (1U<i são dous distri
jecto, cuja rapiJa leitura me sugge1•iu :i.s obser- elos limitrophtB. 
vações, qua passo ae:s:por. Ncss.is condições me p:i.rece ele justiçn a 

O art. 2° do prcijecto determiua o seguinte o.pproYação do art. 2° do projecto, qu ! .como 
(lê):« A parochia de Nossa Senhoi·a das Oõ·es disse o 1M11 distincto colle.!!a. o nol:tre deputado 
de Monte Alegre, que pertenci~ ao municirio polo 9• districto, é um proj~cto puro, e sem 
do illar de Hesp3nha, da p1·0Yincia de Min:is m:i.licia alguma. ppofodos e n<!o apoiados.) 
Geraes, ora annexado M de s .. foão Nepo- Sinto não poder dizei· outro tanto do arL 1°, 
muceno pela lei provincial n. 2671 de 30 <lo qne determina o seguinte tlê) : 
No•'embL·o de 18-=>0, ficn. pertencendo ao 10° dis- « A riat·ochi:i. d·~ l'ioss~ Senhm·n do C:irmo, 
tricto eleito\':il da mesma proyin·:ia. 1> 'lue p ' rtencb :i.a municipio <le· Cantagallo, da 

E' p•·ecis•) <)lle a c:i.mnra note qne o mnni- provin~b do Riu <lo .Jauairn, 01·a elcYada a 
cipio de S. Jof( • Nepo.nuceno foi ci·eodo cm :{O rilla pela lei p:·o,·incial n. 2.57i, ele 13 de 
de· Novembro d~ 1880, pot' consetruencia aulcs Ontiibru rio lStH, tiCt\ pertaa~cndo ao 8• <lis-
da lei eleitoral de 9 de Janeiro do 1881. tl'icto elcilPral, da me -ma provincia.» 

Quan<lo se procedeu a di.,-isão d.is cli>trictos Esta pal'Ochía nãn ·st:i. nas condi~.ões díl. de 
cleitora.1is, a fr(lgL1czia de l'lfottt•: Alc;"n:. •1110 ~lon:e Ale~re. porqne :i. !.d ,1,10 elevoa :\ ,·illa 
fazia parte do municipio du ;\lar de 1-fr;;nanh~. d. d. 

e ó poslerior a.o regularnen·o que tvi tu'' pro-
fican pe1·tcncendo a esse mtrnicipio, qn~ foi in- vinci" do Rio de J:i.ucii·I) em disLl'Ícto~ clei
clllido no 9'> districto. O mu!licipio de 8 •. fo:ta toraes. 
Nepomuceno não pôde atti enti<o ser inst:il- Ne,tas condições, voto [Jelo urt. 2• do pro-
lado por falta de casas p lra cama\':i. e cadêa, J. ecto, mas Yolo coolr:i 0 art. i. a 
como de termina a lei prol'incial de il'1inas. 

Ma.s, em virtude da promul!.!'açrro ,fa lei de \l o SJ.• . .c\..lf"reda Chaves (\ com 
de Janeiro, o mesmo municipio ni'ío teU\ po- Ye!·d~ulciro const~angiwenL~ que ;-em oppor
dido s~r installado ate hoje, porque uma ele se ~i \'ontade manifestada por muito8 de -eus 
suas freg11ezias pertence ao 9-0 districto eleil,1)- atnigos políticos; e o nobre pr~sidente da 
r<l-1 e Octtras ao 10.• :~•m:ir,1. qu) no desempenho d« elevada.- po-

0 Si:t. ~hc-DowELL tl:i um ap11rtc. siç'1o quo occupa, gracaa á. merecicta con
fiança •le seti. :unigos (npo a11:os). se 1etn ha.
IJituado a um·• atmospher:. mo.is elev:i. la e li
VN d:1s pr.i:,ões pai·tida.rias, (e, portanto, esti 
habituado a julgar-i.os e ao~ nossos a.etc~ com 
ii<lp:i.rcialid:>de, de,·e rec:inhecer q·1~ ent~e os 
conser;adores •les l.:i. c:\sa. , rein·rndn a tn3.ior 
harmonia (apoforlos , moita grande deve ser a 
oont~Mied:i.de eru q,ue o orador s' v~, tomando 
parte em uma dís .,1ssiio em que se acha. quasi 
i solado dos seus ami~os. 

O Sa IG:ucro ,\Ln rrxs :-V. Bx. como ju
úscon~ulto tl.S$irn inlrepreta :i. lei; mas nem os 
presidentes de rninha província. nem o governo 
ger1J.l a tem comprehendi lo assim. o gue tem 
obstado ~ in·stallaçiio d•> municipi:J, por nfo se 
ter po lià o p~OC eJer ;l. eleição p:i.ni li. noy,, C:l.
maro. munic[pal e parajuizes de paz.· 

OSn. l\fac-DowELLd:i um ap:i.rt ~ . 

O SR. IG:-:.1.cm !lhRtiNs :-Perdão; V. Ex. 
não me compreh~nde1t. Foi creado o uwnicipio 
de S. Joiío·Nepomuceno <1nteriotmente à lei de 
9 de Janei~o. ma~ não tinha sido iostalhd,), 
visto que não esta-va, con>truida. a cas:i. da ca
mara e cat1êa. que uma lei de minha provinci.\ 
exige p3.l'). a. insla.lla.o,.ãG, isto ó, faz!lrem os ha
bitantes esses edificíos 8. sua custa. A lei de 9 
de Js.neiro, prohibindo que lllina parocbia. de 

Vozl!:~ DA SAXÚD.\ CO:'i~El.1.VADOltA!-E' ques~ão 
de apreciação. 

O SR. J, PExmo :-A cansa ~ boa. 
O SR. At.rnEoo C11H·i;:s rhz quQ cump1·e 

nm dever corr~ rerre•enla.ntQ do 8° dis.: 
ricto da. pro,.inct& do Rio de .To.neito, que não 
é indifferente ao projecto que ora se discttte. 
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Porém, si por um bdo se sente acanlw.do 
pela. posição, e:n que se achii. cm relação aos 
seus companheiros de apposição, poi· outro 
fado sente que se Mtcnua esta su;i posição 
contrafeita com o car:Lctel" politico que o nobre 
deputado, que acaba de sentar-se, deu a esta 
questão. 

o SR. lG:-..1.cro !11ARTI~S :-Não sei 
raeter político tem essa questão. 

~t1e ca-

O SP.. ALFR.Et>O CH.WES en~ende que a 
9.uestão, qu.·r pat"a um partido, quer p:im outro 
e sempre a mesma (apoiados), e que a lei elei
toral estabeleceu. e isto foi confirmado pehs 
disposições reguhmentaros, fJUa.nto á divisão de 
dbtrictos, que estes não poderiam ser altera.do'• 
nem pelo governo nem p!lla creaç:lo ou altera.
e.mo do novos m11nicil'ios, f0l'm:1.dos pcbs as
sembléas proYincia.es. 

Pergunta ao nobrl'l de1mtado si o municipio a 
(1ue se refere o art. 1• esla<a iustallado 
CfLtando u. lei foi pronllllgada, estabelecendo 
esta disposição~ Kão csLava, diz o orado;o. Po;·
tanto, si h;i.via necossidade de fazer-se a elei
ç-~o municipal, não se podori:i. fazer senilo nas 
condições da lei rigente eleitoral. (Apoiaclos.) 

.Â.ssün, esso mun!cipio, CJ. ue não est:wa. ~n~
talfa.do, que não trnha feito a sua ele1çao 
municipal, se acha exactat11ent!'l llll8 ~ondições 
do municipio <lo Rio de Janeiro, que não põàe 
installar-se. porqu13 não póde fa~e1• a eleição 
municipal sem uma disposição do poder legis
lati,·o. {.-lpoiadus.) 

A hypothese ó, portanto, a mesmri : o só o 
que parecou :io nobre deputado ern. <J.11') un1 
interesse pofüicc e pa~·tidn.rio podeda o~rnl
tar-se nosse artigo. que não foi inspirado se n:1o 
pela intéresso publico. (.-lpoiarlos.) 

O nob~e deputado por Min:ls, o Sr. Penido, 
pelo conl1ocirnento que tem rio.a íregu<lÚl\s do 
Carmo e Sumidouro, dou :i camni·n o LesLcmn
nho imparcial de quo a cro~çno cio municipio 
era uma nocessíd:tdo puhlic~. 

O Sa. ·J. Pl':~IOO: - Apoliido, 

O Sa. "\Lt'l\llDO Cu.wi.:s dii r1uc. crefido o 
municir,io, 1·ost:i.va "~uo~tilo cleito1•a!. E cowo 
fazer-se a. elei~:to mumcip;.l desde que as fr•~
guezias que vir,i•am comp(n• este município não 
pertenciam. ao mesmo districto eleitoral ? 

Di,z a lei de 9 de Ja.neiro, que se <leve leV•Ll' 
em conta para a divisão eleitoral a população e 
a continuidade de teri·itorio. 

Quanto á populaçih;i, a do n1unicipio de C:m t:i.
gallo é muito snpet·lor ã do de Nov:i. Fribt1rgo. 
A do i 0 districto eleitoral ela província do Rio 
de Janeiro é muitíssimo superior :i. do S• distri· 
cto da mesma proYincia ; e a prova ,·ós a tendes 
no Beguinte facto : o 7• districto da provincic. 
do Rio de Janeiro tem i.400 eleitores, no e:n
tanto f!ue o 8° dis~ricto tem apen:is 8iG. 

Ja ve a carnarn. qae. hnvendo a continuidade 
de t~rritorio <l estas_ dilfei·enças a~ população, é 
de rigorosa jnstiç.:i., ri de diroito, é expres'o n:t 
hii- que o nDvo municipio v:i. pertencar ao 8• 
districto da. pro;-i ccin. <lo Rio de Janeiro. 

Nestas condições acredita o orador qae a ca
mara, tendo em consideração unica e e:i:clusiva
men te o interesse dos po,·os, "l"Ole o pMj ect? t:i.l 

qual veiu do souudo, rendendo assüu a devich 
hou1cn;1geu1 às attt·iJ.miç,ões das a~s'õmbleas pro
vincfaes. (Apoiados. ;1[uito bem.) 

füio h:1~·ond0 mniB quero peça a palavra e 
encerrMa a. discussão e a.pprorndo o p~ojecto. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

COl1Tl.'iU.\Ç:\o DA DISCUSSÃO no oRÇ,\ME:'\'TO no 
Mll11STERIO D.\ ~Ll:UNHA 

O Sr. Cania:rgo:-Sr. pre.side11te sabe 
V. Ex. que a camaraencorronhojea 3•-discussão 
do orçam0nLo elo ministerio dos negocios estran
geiro.> e eu comr. ço por censurar a ausenci:i. do 
nobrn minist1·0 dessa pasta que se comprom~ucu 
a discutir as. !Ui\te1•ias c1ue ::i.q,ui ventilamos 
(apoifJ.dos) quando chegu.sse a 3• discussii:o do 
seu orçamento. Y. Ex. S1\be 1rue pela g-,·aviàadc 
dos ass1m1pt@s de que nos occupamo~ e pelas 
considerações que fizoaios não podia o nobre 
ministro dei;:a1· de vir hqja responder-nos. 

Foram assumpto~ do tal gravida.de que julgo 
dever forOlufar uma interpelbção a respeito de 
alguns clellcs, e eu dilsde j:i. declaro não só que 
estou prompto a iniciar a interpell.ação como a 
dar a minhn. !l.81lignatuu á.q11elle de meus col
legas que a si tomar essa tarefa. 

Sinto, Sr . presi<lenlc, as e ir cu rnsta.ncias que 
me obrigaram a to=r a attitude de opposi
cioni9ta diante de urn gabinete que 8C diz li
lie1"'J.l ; quanto mais, porém, rcftieto, mais pro
fund11mento convencido fico de que bem procedi 
assumindo Bsta altitude .•• 

Voz~:s:-Nilo est;i presente o $1'. ministro. 
O Sn. C.\~!.lRGD :- Não ostando presente' o 

Sr. ministro da marinha, 'lll0 tem obrigaçito 
de assistir ao d~bn.to, ou vou requerer o adia
mento eh. discussrr.o ató qurJ S. Ex. compar!lc;:.1.. 
( A1)oiad os.) 

(Entra 1ia sala e toma assento o s,.. mi
nist»o ria matínlia.) 

O S1t. PnEsmi:;.;n;:- Est:.i. pra.i udic \do o rc
qnorimento de adi::i.monto, :1s•im como csLi 
prc:iudicada it stt:I ,·oz de falbr. s!lgunrlo :L 

disposi~<io do rogimen to. 
(,\partes, proustos e 1·eclamc:.-;ões.)" 

Os Sns. ANDRADE FIGUEIRA. Go~!ES DE CASTRO 
E oumos:- Nós cedemos todos da palav1•tt. 

O Sn. Pn>:smE;-.'TE:- Si todos os nobres dc
put<1dos que estão inscriptos contra cedem dn 
p~l:1vra, então o nobre deputado póàe fallar. 

O SR. A~mB..\Dl!: F1mJEinA;- Agorz. peço , 
nov(l.meute :l pal:lvra. 

O S11. DLTQüE-EsTR.\nA Tzrximu:- Peço 
tnmbem a p:tlayrn.. 

O Sa. PR.lmDllNrE:- Assim ftca salva a dis
posição do regimonto. Tem a palav~a o Sr. Cll.
mat·go .. --

0 SR. C.UIAllGO :- s~. president~,agra.deço 
a.os ineu~ íllustr's collegas a honr.\ que me 
fizeram ce.iendo da :!!ªlavra.; eu não tinha re
media senão cumprir a decisão que V. Ex. 
tomasse ... 



Cânara dos DepLtados - lmP'"esso em 29/0112015 15:44 - Página 19 de 35 

Se.ssllo em 13 ele Junllo de 1882 

O SR. PnES!DExTIJ:-A decisão não <:> ra 
minha, em do r 'gimento. 

O SR. C.u1.\RG0:- •.. lll:LS 'Parecia-me <>stranho 
que se me privagse d·J fallar desde que estava 
na tribuna e ti véss~ encetado o meu discurso. 
Depois o mell requerimento de M.iaru.ento não 
tinha sido lido nem apoiado ; de modo que flU 
ainda nKo tinha perdido o direito de füllar ; 
asseguro a V. Ex. que havia de pt·o~eeta!" con
tr:i. semelhante decisão. 

o Sn. F .r.C.!ClO DOS s.~!\TOS:-Eu tambem já 
fui victimado umadeuns. 

O SR. C.\:l!Al\GO:-Sr. presidente, quanto 
mais re!licto, ~e pito, sobre a situação cm q ue nos 
acha1nos e eol>re a i:atrcha :imliLica do governo, 
mais profimda é a minha convicção de qne ucm 
procedo hostilisando--o. 

Repellid1ts as uossas refol."mn~, nito fazendo 
es~e governo nacb. de grande, nada de exti·aor
dinario, na.da de glorioso para este paiz nem 
p:tro. o partido que repre;;onta. no pode,-, como 
merecer o apoio d:i.qo.elles que dui·ante tão 
longos :111nos cJmbatera.m pela victorfa da causa 
liberal~ 

O Sn. Fit1..tc10 nos SA.."'TOs:-Nôs temos ou
vido falhr nessas refoi'mas, mas ai11da não ~ 
vimos. 

O Sn. CA~IAnGO :-Desde j .i respondo ao 
aparte do nob~e d~plltado,11proveitando o ense.io 
de t·esponder ao mesmo terupo ao nobrG d0put.i1do 
por Pel'no.mbuco que aqui discutiu a proroga
ti,Ta do orç:mvnto. 

Senhores, é preciio não t~r-se a menor noção 
do que é o systema parlamen\a.r, do que ó o go
verno, do que é a maiori::i, do quo ti o voto si
gnificativo dos par tidos e de q ua.ea são as rela
ções C)UG 1iz.un amioria, governo o mesa, p~ra 
se culp.lr. a dii;sidencia por uio apres1ml.:\r os 
seus projQCtos de reformas. 

O Sn. FEt.rcrn oos SA~ros :- lfa :i.cho tudo 
isto um:i chic:i.na.. 

O Sr.. C.l~rARGO :- Em Lodo!!' os pllrlnmentos, 
:1. opposiçilo limit~-so a cdticnr n discus ;Jio, o ;i 
ccnsur:i. dos acto' elo governo ; não aprcsent.1. 
auas reformas em projectos, porque a. sor te 
delles é cóo.hecid•1, vão dormir nns pastas das 
coiumissões. Qaantos projoctos existem, tJ da 
mais ali.a iwport:mcia, guardados nas pastas 
das commi;osões dcst'l. cai;;t 1 

Sonhares, segund') as pN tica.s parlamentares, 
quem dirige n. maioria do p:u·lamonto é o go
verno, e o governo cntende-•o col'.ll a mesa 
pn.ra a direc~iío do serviço, pi·efe re ncia das 
materias para a ordem dia, etc. 

Portanto, o que conseguia~os nós apresen
tando ~B DO$S~S refo1•ffi11S 'I 

M::i!!, diz-se, a. dissidenci:i. salvaria :i.ssim a. 
!Ua respons:i.bilidade. 

Senhores, isto seria um embuste e uma eva
siva; :i. dissidenci!!. quer a. re:i.lídade das cousas, 
e justifica-ie perante o p!l.rtido 0 per:1.nt0 o 
paiz di!~utiudo os actos do governo e füzendo
lhe opposição. O devei· da diasidenci::i é só 
este; porqne si apresentasse as suas refor
mn.s, ollas irfo.m fien sepultildllS 1lll.6 past.:is 
das catnaras, o f;overlio impediria q11e nesses 

projectos enti•assem em discussão. Eu pela 
minha pnrto declaro : aou liberal, combati, 
l";tlei, na convicção de que o meu parti.do queria 
smceramente essas reformaa. 

Não tem, portanto, nenhuma razão de 11er a. 
censura que se fai à dissidencia.; as ru811 re
foriu~s não. teriam :i.ndamento, e portanto, seria. 
uma inutilidade apresental-a1;, 

o Sa. FJi:L!C!O 008 SANTOS :-Formulem vv. 
EEx. roforma.s que sirvam, e eu a.aseguro-lb~s 
que derrrotam logo o governo. 

O SI\. C.uruGO :-Depois,-oenhores, o nobre 
presidente do conselho ji declarou na carta 
que dirigiu â. dissidencia, que nelll tempo tem 
para a pasaage.in das leis annuas, coufes
sa.a.do assim a. impassibilidada de envolver-se 
em. debat~s politico~ dessa ordem. 

Seallore ', ó immensa a no~sa responaabi
!Ldade diante do paiz que afinal ha de julgar o 
~partido liberal, como clle merecG sor julga.do, 
por não ter cumprido o seu dever, por n.ão ter 
procedido de accót•do com as sua.s iiléa.s e com 
os seus princípios. 

O SÍI.. F:i:L1c10 DOS S.i...>\lOB :-Queremos antes 
projectos do que idéa.8-

0 Sa. c,~l.\RGO :- Os n088()S projectoa estão 
no programma liberal com o qual durante 10 
an11os emballamos o paíz. 

Posao quei~r os meus na.vioa, senhores, me 
é indifferente ; o unico consolo ci.ue tenho nest& 
siluaçllo e de achar-me em opposição, viato que 
não tinha. como j ustifica.r o meu 11.poio. 

Os que $e satiafazem com a vanta.gem ~ 
posse do poder, podem. estar satiafeito•, e eu nlo 
tenho senão de lho~ dtL1' 1is par&belle. 

Para. mün, Sr. presidente, é uma. mar:i.vilha 
o que so està. passando com o gabinete do 21 de 
Janeiro, tendo al~nçado a tolerancia da. oppo
sição conaervador:t, o apoio dos ropqblicanos 
da. camnra, e :i tolorancia da mnioria quo o 
apoia, tolorancia, repito, pórque ó 11 sig'nift• 
cu.~.iio do que temos dst.o neiila cam&ra, abandono 
ns i•eform~s do p:1.rtido para. poder continuar ;. 
vh-er. 

Quando o nobro ministro da marinha entrou 
pii:ra. o gabinete, eu que sentia pela pelllOa. de 
S. Ex. a 1Pa.is vi,·a aympathia, que conhecia 
seo.s serviços â causa liberal, deploNi que o 
tivessem condemnado :i. um verdadeiro supplicio, 
9.ue m0 fez recordar, creio que o de Myzaneio, 
ligado em Yich :io qt1e jà ·era cadavor. 

Estava convencido de que o gabinete de 21 
de Ja.neiro não podia. ter tllll.Ís víd:i., por11ue de 
facto, _quand~ ~· E~. aceit~11 a pasta da mari
nha, Já o mrntsterió havia entrado na. plena. 
phase da sua fraqueza e provada impo111ibili
<lade de continnar no poder,com v:mmgem p:1rn 
. o paiz e par::i o p:irti<lo l iberal, depois d.a que 
disse o seu illuslre chefe nas duas cas:i.s do par
lamento. 

Recor<la-se a eawara que o nobre president.e 
do conselho ha.via dito que sua. miado não era 
reformar, mas a<lminis1rai- ; que não '-ia u~te 
p:i.iz par tidos o~~nizadoa , m~s facçêSes do!lli
uadas polo esp1r1t.o de ana.rch1a ; que realizar 
reformas era po~ a. bemarda na rua ; 11ue como 
verotl.dor o juiz de paz aunca sentira. necessi
dade da 6elllelhantes innovações. 
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o SR. FEL[C!() nos s ... ~ros: - ,~presentem a 
reform i munieip~l. 

O Sa. ;\I.ut'ft}l ,··;u:..-cr<co F1~1to:-Si "<lopt:irn 
a idéel, po~ Gue nito .. present ,ffi os p··oj~etos i 

O Sr<. C.UJJRGO:-J:i eat,'.io ú illnstre Sr. 
presi<len~e do Nn~elho ha,·ia e~hibido "'1n~lia 
i-rogramm '· que p:·ovocou d,i hancada da oppo
sição con•er•ador:i. <' celebre ex.da1naç:lo 'luu 
ain ~\ ::óa. a. meus ou~~idug-d ·;nais con.st!rondot 
do que ;i is! 

Quo atios:rophe humi111antc p!lra o porti<lo 
liber~l. pa.ra os r•·µresent~nleo <l:i.s id éas qttc. 
yictoriosas nas urn;is, <levi:i.m receber ues~:< 
camara! pelas reforuin.s~ a sua. :sagl'a.ç;lo !. 

O Sn. Pn.ir. IDl!~rir.:-Peço :i..-. no\)~e di;p .carlo 
que se cinja J. mate~i:t em discvs:i.:!o, s"be qu~ 
nãO C admi~tíd,L pol.tiça. g-er;d. 

O Sa. CA~t.m&o:- Sei que o 1·egim€nlo isso 
dispõe. mas devo entrar mi posse <lo IH"il°i.: 
legiu que têm gozado tod0s os m us nDllres 
collegas. 

Nii:n se 1·e~tringiu ainch 3. niug-ueru -0 di«eito 
de fa\lar :üe n:\ terc ·ira \liscu sfü• e.a p •lilini. 
~el':d, e par.• pro1•:i. posso cit~r os discuraos do 
meu elo11u~nti~simo c:o:apr,11·incí"oo,que t;1o bri
lhantemente tem occupüdo t\ attenç:ill de"ta ca
in:1r:i, o Sr. Ferreira Vbnn:t. (A11oiatf.os. ) To
d:n"i:• firei o possivel, mes1110 11<.1rque hoje n:<o 
posso ent:al" em iargo debate, \'Ís•o o e;Ladu de 
minh:i saude. occup:mdo a tribuni~ unicamente 
peb.s J:JUdcia:l que rocebi <lc minhu proárH~ia~ 
licerna da b"noc. precisan.lo por i~to eiH~n
der-rne com o nobre ministro da 111a1'inh:t. 

Sr p:esid_ente~ como di~ia~ qu.1!.:!do l) noin·~ 
ministro d L tnarinn:i. entrn1t p:.r:> o ttti11is1c;·i11. 
eu o .1nlg:i.va morto em virt:i<le d.t~ cu11;11lCi'a
i;.ões qtw acabo de fa~e" e ;1el1ls f.,~t • J.S 'tª'' 
ae:i.bo de citar E' ce;·to 'l'"~ ;cin1l L te;u virh o 
g-J.binote, Jnas o:'h é tnen s cerl1l rr1c nfi11 Uo
vera. tel-a. e ao forlnr1b.1· e.'lto ntg-11 ~.1on111 rno 
refiro '1.ÓS concelto~ do proprio Sr. p"'<~rnlmle 110 
cons~lho. S. E:.. dur:i.ute lod:i. :i sna lnn~a ,-j,l., 
parl~.u:,icn.l•tt• s ·rupl·~ ~n1cndv11 q•1G ns ;ov'-~rw>~ 
que nno lutlutu ttuu<1r14 ncsl:t ca,;:. peb lll:Ln\L:l, 
ml!io-dia e â noiLe~ tJUe os ~O\'C.·nos 11 ua viarn-.-e 
JW. neccss;J.,ào de poJir fll'<Jrog:i!i\'as .Jv o:·.;;,
mento; que os governos q:rn se vfo.m na neces
síd<l.de d. go..-ern:l.r ciict\t ;r íahientê. :tind.:i 1io1· 
um insbnte; •.1ue os r:o1· rn c1s que 3ustén
t::\Y~m o fi]h·i:isn10. co·astiluin<lo o paiz ~a1 :J,.. 
tl'im~•nio de fauiiiías 011 d~ ~b fo~ pJliti~:)s: 
que os go\•ernvs que .-~ 1~:\m compo~t:)S de 1.1Jinis
t.rinhos, ~em sci,,nch e sem e:. e'?i1Jnci:ts: •r•e 
faziam g~verno de e:<>:1)ed1enttJs de sec1·etarias. 
que naàa fazj:<111 de gr,.nde ~ utiL ,1·1e tinhain 
a opinião c•.•nt1·i\ si: q 1e tues ga'e~nos nã.u d~
vis.m, ne"' podiam ,-ivêl'. 

O Sn. Z.uL\:-0 Sr. president~ dri ~onseUIQ 
nito se lembr:L <n;•h de~tas crius;\S do p:i.-sado. 

O Sa. Cnun"o :- P€t"r,:un t·1 ;i. \'. :~x. : e·11 
que C:\,;O dest .~s n,\a inco ·~e.· nt i:"• nib inr,•)rren 
o ga!ijnete do nnbrr p:·e~ídcnlc d; t·o11sel1w ? 
E111 todos. Eis ahi por.111e eu dizia qu''• se
gun·ln a. prnpria o iniii.o de S. [~ :-; .• " aünis
tcrio que pre~ide ji não ,le1·ia ler vid:i. 

O Sa. ZA;11.~ : - 1'':..ç-.. :i. distinc~ãÕ en tr& a~ 
opíniÕ9s do presidente do Cloaselho e do de-

pabido ~l:Lrtittho C:1111pos ; n:lJ são a me~m:L 
c0Ui!3. .. 

O St\. C.rnARGo : - E5t:i prorado que são 
co11;>as <lisLinC"tas. 

:; Sn.. Rnu~:-0 dcpL1tad,, :.I:i.rlinho C:i.1upos 
j:í n~o e~iste : '«;j 'e:Üste o senad0r Maninho 
t'a n;io~. 

ü :'n, C,1;1.1nGo :- E <Jtie significaçao senão 
ost:\, Sr. pt csidenlc, tão cer~'\.co:no pn ngante, 
1>.Jdern tel' :Is p :lia.-~,is ,[o illust,.e representante 
Jo Rio"lo .Ltnei ro, o 0r. Dr. !\ndr"de Fkueira, 
qu<wdo attribui~ n. conserv:J.Ç,,o do galJineLc :í. 
íg1>01·and:1 c111 (tue S. E:c C$l~n':l dos factos 
passa los nesta cÍi111ar'1? 

O r1ue foi issD senao um~ pungente íronin., 
com a 'l:ial de:i1onst~,J11 o ill11slrc deputado do 
1~ío de Janei»o, quo S. Ex., tão :i.dextr:i.<lo p:i.r
hment.H·, tiio s()vet·o <:ensor, tão impbc:wel 
;1Jve ·s <rio, ti11h:1 perc»r:·ido t.od.~s ois esc:i.las, 
netu urn<1 nH1is lhe f.ltaudo. pa.t•:i. incorrer em 
t•>das :.s censui'as, que &empre formulou, esti
a·n1at.izan<l" os go,·ernos qu e, apezar J.~ tudo, 
co1,tinu:1vatt1 no poder? 

O SR. ZA~r,., :-Tem cantado a palinodia ein 
,vdos 05 to n.;. 

O St~- C.\.MARGu ;-Nào lhe rest:< mais um 
tor.-•• 

O Sr.. Znr.~ :-Ten1 solla,lo urnit:1.s vezes o 
d.; do peito. 

O Sn. C.rn.111.;o :-$i·.;1rcsi•lente. m:Lis cn1lo 
<111 1111Q en s ·1up;·,~ llltl p0.r~u:11li cnn!ir JJ:Lrn.m-s~ 
t.'Jd l.S .:.:.s pl"'C\Tls~Jcs . l(NJO."j (}S al'~IWJCJll1>~ 'iJl() 
f,ir1u·1!ei, ·111·.u1•!n p ·b pri.11efra v••z 1lud:i:•ei
rue n<~st~l t' t:;·1 ern •ll1[>11~í1:ã:1 a•) ;.::ll1inote. Di1•i
~in lo- ~1otl o~>jl'':úr::·10 1_'.JH".'il! •1·ad r.a. ,J j,..;!Jt! ! Xií.o 
t!~t:~;~ n~) \l•~so p~~1l!L n;.l\) e ~·:!-"ª a. al1.itu~l1~ ~lc 
u111 !l 1rlí1\o d•! op;,.,~i~~o l'"•.lk~l : 1·us~o do1·cr 
ê ,Ji.>cutí.•. :tb1•;1l• o a.h~cr::t:1ri1)~ :1bri1· <·a1i11nhô 
da t.·ib•ln<i p:wa li comu:itc o victo•·Ü tia~ 
m·na:;. 

~· "ssi in 'i'rn oa parti rios em opposiç:io 
.. ~ hc.~a ii J .Ji,~namcntc .... o pr>d.er. 

Ao g·overno dis>e: Dcrn"s il"'"'e1·nar com o 
nosso partido. inicia;· "" reform:u1, p11gnar por 
elt11s, tl"azel-"s i discu~são. fa.iel-as triu1npliar; 
ó este o unico meio de alc::•nçar o .apoio de 
tl05S.JS co-rdig-ionai·ios llnidos. 

~b-. Sr. prcs~tlente, o quo se respondia 
:listo ? 

E" ve:·dade, tuas niio po<l~~1os pres'.indir do 
;1poío d )S c•mser1·:tdo~es pa~:i. :>.ko.ny1l.rmos os 
meios de go.erno. íato dizia~ m:tim-i:., diziam 
os prüeri . .s 1nín!stros, <lizia o propúo Sr. pre
sidente do conselho. 

Sr presidente, qnal o resultado desta poli~ 
tic:i. 1 'i. lO:;:. ~,1be: a o~ •osiv;\o con;;erva::l••n 
le ·ou n. .!!"ne1·r:1 n.os ultimas rêd11ctos, porque 
niio h" me·lia:i. mais opposici •Di ;ta, n:io h:i 
mediú. m .. is \'iolenta <loqu<l ades• n~g-ar ao 
ininisteri,, os 1neta> de ft<ll. 'l'no. e a opposição 
~Pns~i·»a lo.,, os negou. Que v9.nt:ig-em colheu 
•) S1·. p~e$id ·nte do conselho com ..:st:i "ª<!
política., si o .resultado dell~ foi a opposição 
conservado~a, e ma.1!.ifestada de que fórm.a~ 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/01/2015 15:44 +Página 21 de 35 

Sessão em 13 de Junho de 1882 439 

o SR- z .• ~!.t :-lsto prova ªP fül s <1ne n<) r:ro
ve1·ll! ·, o que n:lo é ~l liuh<!. recta dâ fl.ei.apre c.sse 
resulta.do. 

O Sl\. CA,lARGO :-Agorn o gn~ é nota!lO & 
que d6j)• is des"~ result:.do o rio!Jrr~ presi1lont~ 
do Mnselho di~: « Niio pre iso dos vossos YO tos. 

n1rn ·a conlci corn elles », rn:.1.nifesta.ud.1-se de 
fõrma. que o" nob1· d patAo p 1,, lúo d · Ja
neiro, o s~. p ·reira d;;. Silva, '[Ue ha'li'1 do 
d1.,·ado que vot.,va p~Ja pro:·ogativa, retirou 
seu voto. 

)·J~s p~rgunto: qu:rndo et~t sin~cro o nobr • 
pr<:s~dente do conselho, hoje que diz (1uc: n:i•) 
pre~1~,l, quo não co11ta.n com os 1 otus da. or
po·n~ao C<Jus r1';c<lora., 011 h0nleru ' tua.ado dizi,l 
q11e delles ufl.o podw. prescindir e 'lU" por issc> 
não t·azia as refoI"•!las ? 

O Su. RiBM :- Siío doutrin:i.s de occasiãn 
despeitos pes;o:1 s, :ifinal de coatas. ' 

O Su. CA~L,ni;o: - A con .. \ti,[O, Sr. presi
dente, ó e-ta: nunca o g,tbinole ··ogitriu <(e re
formas. nà•1 podi:l traze[-3S, ror•jllü !li\ 1 ti,,!1:c 
e..;tudos., 1_ulo esta Yé: prep~rad{;. n~1o ~ t"a cc~ pn ~ 
<le traduzir cai proJ ~ctos as a.pirações do püt'
tido libernl. 

E de que modo, Sr. pros\de nte, "1nnífootôu
se a oppo~içào conserva<lui·a pelcJ or~:lü do se•.1 
di!:itint::tissimo 111ewl1:·0. uw do~ s e us ma.is di~uos 
chefe~. o S.-. Andr:ida Figu.,i1·:. ! lnti:n:cn•l•J ao 
governrl 11ue se :~ctirass~. por:·(ue n;l· 1 lem c:t
p~c1dacl~ p:.i·:L co11tln11:.11· ~i freme do p .cle1·. 
Ei·: ahi o 1·e.-;11Jt,,,Jo d:i. p0litic:. do noiJ:8 preú
<lc::le do conselho. 

ll••os:c J•ulitica, S1·. p1·~si<l ·1He. ~ó rnsul to u : 
tJ CSlllHt"+~ci~ücuto. a. \ristct,:.L tb. maiori:~. q11c 
~1poia. o ;,!nbincLe. p<;1'(.i :e nãu p0:1e a :oi:d-o 
cv1n OlLLl111-ius1no; o ni.in~•iruenlu <l:t o poslç:io 
co11:-; i..~r\·~di1r;1 ~ o ap11~rc1~i 1 11cnlo d:i d1ssi1iun ·la! 
Eis os g1•:111•les !'iJ>11lt.ados ,]:, pr.lili,•a do nu!.>1•,, 
presidenlo d11 cnn'leH10. 

No s1•n:u1o n;iO e o 1.;:Li1in 1\LG iua.h !'t~liz. V. l·:x.. 
~a.h~ ~jUD l1. 1ni. :rn :L:'\'Orou U111 1[ lH~SLii.o d'J 
~~t!nnole o <'r~ l1t'.1 pat·n. a olHe!'l'aç:lo d:\ p:i.,·
~~q.:-e,n de \"01, ·1s : ~ste proj1!cLn foi I:i r.lt.~t·ar{0, 
c:1hinrlo 1i c1·eclito fia ui:i.rinh:t; o j>l'"J"Clo ele re
f,,rmu 1rnrnl, pl'Ojecto :nteir:i.1uente g-ovorn:i.
mental, te1·~ a tnl)~iua sm•te. 

Hrije diz-•e : n1fo Cl''1. govera.am~nL"lL : '"ls 
não podi<L dei~a~ de sei-o de~d .. · que este pro
jecto passou '"lui em doos ou tres dias, •iua;;i 
sem discus"ão, de cornplr•to ac'cól'rlo, e com o 
:nais com,>leto enthusi3Sulo elo~ a.mis-os do rai
nisle1·io. (.!11oiados.) 

O SR- ZAllA: - .-\ isto di~ o Sr. presidente 
do eonsdb.o que são p:i.ncadinh:i.s do an1or. 
(Riso.) 

O Sll. Cnr .. ar.o :- :M:i.s. senhorrs. o ')UI\ ad
mira é "a~· o rnuti.:sillO d~ alg11ns d1cfo·s libc;r;ie:i 
no sen:idu, que r"conh~ce111 •1ue o g;üiineto 11:l•i 
a.stü. no casa de are!tlr colt\ as di~ficHida/ ~s 1iue 
"~"ol><~~li.1 m este P'Üz, 'l ''e n:lo p•.ide ~atisf;o "ª'' 
a,; justas "s?frai;ões do p>~rtido libe1·o<l. ma~ 
9.ªe não que;·(lm C;trreg-.ir com a res .onsabi
bJ:ide d.i. 1nudança do g-o,·ern•l. (.l,,a1·/ s.) 

Yanlrn •1r1e;u d"r. porqUi, a lnt.a nii1 pôde 
ser o poder pelo pocler. l to não é di.~n>. l~ 
V. Ex., tão denodado membro do partido hbe-

ral, tão valente prop.,gna:lor da nossa causa, 
diga-rios si ein sua con•cieueia sa acha satis
feito? (A.1 ,,1rtes.) 

N«o eetú. ne111 pôde estar. 
C\in~ue·n e tà p"enarnente "'atisfoito. O il

lu~tr0 rep ·e~entante ~ · Pern:i.mbuco, que sus
tentou o <fob te aqr11 P.º r pa -te do governo 
ni. pro1·ogali><t. m:Lrllvtlhou-me co:i.1 os a.r
g-n:ueot.lls q~e . . produziu. ~~lte que n:•o é 
d11s '; ·:tls sa.ns:ettos. que não lJóde estar, \listo 
sutis crenç:-s que conheço. __ 

. O SR. l'lyssi.ts \'1.~.:-.::-:A :- V. Ex. n~o p6d6 
rltier r1•10 cl!e nitri e dos mais s:.Lisfeitos 
Ellc apoi:1 o governo. • 

O Sa. c_~;un.<>o ::.... Eu nilo me raferiri:i. ao 
clig-no df\ putarlo ~eu di'.Ginc~o auiigo ai não 
fú~se a \'ehcmenc1a guü ctle eUJ, regou. ?\ão lhe 
t'aç'.'· nem : oàia fazei·, n~m um:i: àllusãn, porque 
ass11n como q11e~o que rospc1tern as minhas 
c. ; nricçõc~~ res. cilo .a.s cl.o OlttrO$ ••• 

O Sn.. liLYssE~ \"1A:-::<a:-V. Ex_ dà constan
tnmcJ\te p1·0,·as disso. (Apciarlos.) 

O Sa. Fr,\:\"CI<CO S nnRi :- !'ião se pôda ser 
mais dcl icado do cpn V. E ·e, n:io só nc. tribuna 
cu1110 fór:i. della. ( .1.poíados.) 

O SR. C,\;I.\itGo :- E' boadade de V. E~.; 
1uuito ~;.:ra.tlecido. 

:\!.,. ~10 se pti.ll' cens11mr a díssidencia do 
um·lo por r I''; o foi o no bt-.) de? u tado. 

O :'11.. lILY.;•Es Vu:.:NA :- Elle não atacou a 
dis~i-l0nc ia. 

O Sr.. C.rn.\RG~:-S.' E:(. disse: a dissiden~ia 
I nito ~prese. nta p1•ojectn~ ~ n~o. póie, não de,·e 
~ votar con~ra n. pt" rog·1tt1nl.. 

. O .Stt. UtrnsEs \"1.\S:>A. :- V. E:.:. sabe que 
isto e um ~.rg11mE•nto minto usado. 

O S:t. C,uL\tW•J:- :\hs não pooe scl' in,·o
cado por u -nlunn rep1•. seuLLnt do p:i~tido 
iiber:d. tral:tndo-sc e8.;eciolaicnL~ <lo nohre 
prv;d:rnlo d" '·'º"s~l!w, <iue dut«•nte n. sn" longa 
,.;,1;~ p:Lr :une11\ar ~e inp:·c disse : nem 11ma op
J>Oôlr;'iíO d ·rn con~eder- scnwH1an~o medid:i. a 
g ~\'<Jl'UO do a.dn:! t':;a, ·i:Js. (:lp,.1iatlr1.>l e ap11.rt ·s .) 
[.Cva1·a :Ldi:cn\(: O ~ect arg,uuel\tO C dizia ; 
ai:id.c •1u,1 ~e.i •do ,uesmo pa~lido. 

ó1•:1, si a rfüsidendcl, qu0 é o;iposi~ã1, vo
t:css ·-~ a. p1·orog-ati,·::. em 'lue conceito ficaria 

1Jer;1nt"J o propr10 noore pl'(lsidente do conse
lho? 

A rcs:ionõ!l.hilidade, pois. da dissiden°ía di
vide-•e em d•M.~ p.<rtes : uru:i sígnilica dcscon
tfanya. ao gabinete. po~q "e n:lo e liberal, não 
r.J,tlit. a< i·efor.nas por que nos compromat
te· "os : e a outra corre p.ir co11ta do nobre 
p:esid0n ta do eouselh~. . 

Sr. presid!lnte, não pense V. t:x. ":_lle não r e
rlito p1·ofundamcnte <obre a tlttHude q»c assu1ni
lllOS rli:u1te '1>''1 "~lles 'jU:~. como nós. bl\t:\lhara.m 
s•1mp1·c .. heio• de fo. 'i"e se ati1·ara.m às l1ltas 
e b bnr•>B d r yiJ:• poli t;~a. por amor aos princi
l'ios. <1ue cheg.mun a o.>ta ptrlaui~nto â custa 
de esfo1·ços e s11.crifkio$ pro~rios 

~las •• enho-as. ([lianta mais retlicto m!tiS me 
rol'.".'Cll ;o de q"'' bem procedi. e s; ha. momo.n
t >s de S:Ltis:·a.ção em pofüica, eu a Binto 
quando ... 
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O Sn. Pa:xsn>ENrE :-Pec;:.o de novo a Y. E:s: . 
que entre na lll.1.teria. 

O Sn. CA.~ARGO : - Tudo islo se relaciona 
com a mMeria, e :i.o nobre ministro dn marinha 
qua é meio meu compro>'inciano, que é um moço 
muito diatinoto,cheio de meritos,eu·deseja.va ver 
em uma organi2ação nova, pol'.que esta em que 
entrou não tem vida, não tem força, nllo tem 
prestigio para fazer ma.is nada. 

Não duvido que dure, póde mesmo durar 
mais . dia ~enos dia; póde mesmo nrrnst>l.r 
coms1go a s1tuaç!o. 

O que deploro é o desprestigio do meu par
tido, ó o sacrificio das idéas. 

Senhores, ouem virã. 1 E' a 1.1.terr:i.dora tier
gunta que 1>e 'formü.La : e acamara, por amor da 
vida, corta a origem delfa. ! Si esta camara, 
primeiro-.resultado da. eleição direct:i., desde o 
principio, tivesse assumido a. su:i. posição, era 
um pod~r forroidavel ; os partidos libernl e 
cona~rvador poderiam sahir da.qui nobili~dos 
& engrandecidos perante o pau, mas assim não 
acontece : todos os dias nos desprestigiamos e 
qnem sabe si o p11.iz inteiro não b:i.teria palm:i.s 
no dia da dis~olu~o. · 

Em uma sitnação liberal V. Ex.. sab>, Glad
stone, no meio da agit:i.~ão da. 1rlanda, apre
aenta.-se a.o parti.meu to e propõe o encerrn
mento das discussões pelo voto da m:1.i01·ia, pam 
reali1.ar as i·eforma.s. 

A eamara liberal do Braiil, no meio da pro
funda. calma em que vivemos, repudia. ~un.s 
idêas e suas reformas ! 

O que se propõe i 
Meâidns a.nti-liberaes, como pri var•se de 

diee11asio & falla do throno ! 
Nunca vi tanta incoherencia ; e o q llC de

ploro, ê que sejam praticadas com a r esponsa
bilidade do ma11 partido. 

O~ nobre pr~sidente d@ conselho procurou 
:i.qu1 uma -evasiva, o.u:uido ultimamente fo l1011, 
declara.n?o que a diss~dencia n!io ;°3.Zia opposi
ção poh tica., 11!-M oppos1~.ão pessoJ 1. 

Eng&11.o de ~. Ex. ; illusão do Sr. presi
dente do conselho. 

Não ha. um só diuidente adverso.rio pessoal 
deS. E:r:. 

. Te.dos. nós tinhamosrela"ões; alguns de :i.n
tlga am1zad.G. 

Entre ~ôs membros da dissidenci:i os que não 
eram a.nngos de S. Ex. , não llle vot:1.Y:11n a. 
menor de~Jfüiçiio. A dissidenci:I. não reb:iii;aria 
o 'ªl!- parudo ao ponto de fa2er opposição pessoal 
A lllnguem; n:ida tem com os hom11ns tem 
tudo com as idêas e os principios. Fique: por
t~nto, S. Ex. sabendo que não fazemos oppo
llçio ao Sr. Martinho Campos ; ma.a ao prcsi
de-!lte . d_o coi:selho do gabinete 21 de Janeiro. 
A ind1v1duahdade de S. Ex. des:ipparece diante 
desta gra.n~~ caus:L Foi um rec11rso p;ira tirar 
o valor pohhco que tem a di!llidencia. 

O Sa. F1tuç10 nos S:u.-ros :-Agora ·vem alü 
a reíonna. d& inatrucçàO publica. 

. os~ . CAXJ.1!-Go _: - Eu j:i. disse qu:i.ndo aqui 
discuti pela pr1~eir& nz que protestava contrs 
semelhante pro.J6Cto. 

.Niio o tinha lido .; m:15 :i.gor'a que o li, posto 
qu•'. por alto, mais mo c.onv~nci de <iÍlo fü; 
muito bem em prole$i;ar. 

N_ii.o podemos acoitar como reforma política. o 
r-roJeCto de instrucção pubfo:a. O p~o.,.ro.mma. 
dG urs: P.artid? é nqnolle ql'.e_congt"ega todos os 
co-reltg1onanos e nii:o os d1 vide. · 

.Em i:oss9 paiz,. a r~iot·ma ~~ instrucç.ão pu
blica 11ao e corunderadct poh t1ca ((lpoiados o 
apartes), J?~la mesm21 razão por que não se con
sidera poltttca a. quQstão roligio->a. Quero a in
strur.ção como n os Estados U nitlos. · 

.Não é. o governo, não é a administração pu
blica ; e o _poro, sã? :i-s instit:lições populares 
que ~organizam e dmgem. 

Em nosso p.-iz p recist1.-sc d:. a cção · do frO
vemo -e ª·º earbmento, ro:is q11ando discutir a 
mater1a direi COJllO ievo SC!~,ao menos na minha 
opinião . 

Os homens do talento do distincto Nl3.tor da 
co.mmissã:o de instrucção publica dsvem refte
ct1r que o Br:i.zil não é só as cidades do lil
tora.l ; íóu della$ ha um i1umemo deserto em 
q_ue reinam a ignorancb. e as treV'.is. E' pre
~.1so cuidar seriamente, mas é da instrucçio io 
povo, não pensii.ndo em universidades, mas 
~urando seriamente nos meios de derramar a 
rnstrnc~õ:o popular pelo interior do paiz. Os 
que nasc_eram e têm vivido nas grandes e pe
q~ienas c1~ado~. os que não couhocem as con
d1~.ões do. mterior do lrnperio não podem aqui
la tar de"1damente dfl.s neccs:iidades do ensino 
primaria de qu0 são carecedoras as nossas 
po~ulaç iies ruracs. 

Doutores não faltam neste pa.ii, temol-os do 
~obra ; O que p.-ec~mos C dar Gscolas ao povo, 
rns~mcçlio solida e pratic.i.. Qual :1 .c:i.usa da 
:;r:\ n~lez:t dos E~l.ados-üuidos ~ Alli rhegam os 
u~1n113T:IIl les ; seguetu. para o terri torio em que 
1·a.o esta\Jelecor-so, troca-se o quadril : no meio 
a escol;i.,_ ''erd:tdoiro ''"11tro de onde i ri-.1dia tod;i. 
agran<laza futura d" no1-:i po,·oai;ão.~m 

O Sn. Pni::stnESTE : - Eu digo ao nobre de
p~1t:ido qnc :\ind:i. continuo a cro?r .-pie nada 
disso te1n r~ação com. o or<:Arnenlo da marinha. 

O Sn. C.ur.\RGO :-Ei;tâ V. E:;:. enl!:cnado · a 
instrucçü_o do marinhtiiro ô de grande vvantagem, 
tanto assim que s~ costmna dizer: o soldado i.m
pro1'isa-se ew poucos dias, ma~ um marinheiro 
nro. 

Já n rn historiador muito distineto cscrevc11 
que a. cousa q_uc mais lhe havia agradado, ao 
passar pelos EstadoK Unidos, !óra entrar eiu um 
navio de gusrr-a. e ver qu<l Lodos os mnrinneh'os 
na hora do des~anso estnvam lendo lirros e jor
nMs. E sabe V. Ex. o q~e liam alg11ns? A 
constituição da ropublica. 

Tenho estuda.do muito a q11estào da instr11cção 
publica nos diyersos paizea, e declaro a V. Ex. 
que os systomas quo mai~ mo agradam sli.o os 
d:1 B&lgica, Est3.dos Unidos, Suecia e SuillSD.. 
Ne-;te ultimo paiz, por c:r.eu1plo, <Jbsor1·a-se o 
mag nifico espactac.11!0 do andarem os moitres 
arnbubnLo3 atra\·ês da-; montanhll.8 " dcalil:idei
r.:is da.ntlo lições :i.os alnmnos de port:1 em 
porLa. 

Sr. prMidente. eu fui realmente :i.té onde 
n!Eo esperava ir : os apartes dos nobres depu-
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t.;1fos IÍ. ci,u~ me desvforam M"s, Sr. preside:ite, : n11a, em rehçilo a.o set·viço <la pratica.gem da 
s1 pohttcn.ruertto n:<o püSSO d:cr o rnen apoio a · l;atTa. 

es;"' ~,ibinete, ~i[!a-me V· E:i:. em sua. con- O Stt. FRA::-rcrsco SoDnri : - E ao da fazenda. 
eciei_ic~a de y:üi'l?ta, ~orno posso 1hl-o, em Bl'.u. por seus effeitos. 
adn11n1slraçao, s1 deixa no ab;cndono os 1t1:i1s 
serios inte~esses de minha pravincia, que são o Sn.. c.~)l.êl\GO: -Tarubcm ao da faaenda., é 
tambem os do pair. ~ verdade . 

Tant(l no sena.do como nesta camara os re- O nobt•e deput'1.do,-o Sr. Dr. Ferreira Viii.nna, 
presentantes do Rio Gre.nde se têm le;-antado con\ o amor (lue rnta a nossa tern natal e pela 
pars. reclam:i.r a respeito <la 1Jarra daquella pro- i\U;tl tanto se inle1·essa, perguntou-me ha dias 
vincia, mas aLÓ hoje não ha urna uníca prm·i~ e[ uai seria'" C(lus, do decrcscimentr, das ren<hs 
dencia 1 O nol>re ministro <la m'1rinha, como o ,i,, pro,·in ·ia. Rcs;>ondi-lhc. foll.ui<lo d0 e~tado 
go~erna, deviam. c01.kular a <lesespernção por da l.JM·rn o elo contr;>b::tndo. O Est<1do tem sido 
que l:i sa está passando. 1 cens1der,1velmont0 ]}rejudie"do. porque, desde 

o que acantecer:i. :.Ionte>ideo. (A1Jartes .) 
Si as cousas continuarem as>im eu não sei 1 fiue os n"''·ios n~o pótlecu entrar, seguem para. 

Os navios chegam alli. e como não podem !maginecn estar um navi11 60 e 90 dias
1 
b?~-

entrnr nem voltar para a Éuropa, segiie:n para de.1anclo no oceano, o.nde n:<o ha. _n~m um :ur1go 
:Montevideo, descnl'~ega.m as sua> rnercado:'ias 'ou eu~·.··•<la, e sollren~o pre.Ju1zos de toda. 
que e!llram depois como contrabando peb s o:·dem, o qué acont.ec~ a qu.e seguem na~ural
fronteiras. As cousas chegam ao ponto que n2ente parri. ~lont~ndco Pots be;lf:. e_sta t;ues
do Rio Grande e do Porto Ale~ro já mandam :i. tao,_ ·1ue :1ffect,, tao d~ _pcr!.o ª? 1111111sterio da 
Montevidéo n:l.l"ios de menor 

0 
caiado P"'~ª l~ acrn_cult11ra, pelo .qlie diz respeito !' ouras,_ a~ 

carregarem! lmac-inl' V. E:;:. "º difficuldades, mint:;ter10 da rna~inha., pelo q~e.d1z ;-espe1to a 
o preço de transp~rte o valor 0lev:,du rhs mor- praticagem ~a lJ:1.,·r::l,. e ao m~nL~terrn da fa.
cadorias, os enorme> ;acrificÍ•)S que se acc1wi11- ·~en.'la, P~~" influencia .. que tem na rend,.:' do 
lam sohre 0 ~ommercio dn.quella província! ;;sta~o: n~-~ ~em .~er~cido a. menor attençao do 
Ape2a1· da c<1.p1tal e:;tar 1\ ruais de 10U !ez11;c$ "º:. Cl n 1• l. rncrirnl · _ 
da front<?ira, 0 contrn.bando ji lhe lmte tis ~P"l'- ~r.IJc a cau1ar:i.. <111e lernntamos esta questao 
tas; os navios da Europa e dos Estndos Cnid•)S des !e_').ne.so abnu o padamonto; mesmo an~es 
não aceitn.m fretes pal'n. 0 Rib Gl'andP.; M ro·"- c!ts~·J J~ a imp_i·e_nsa chm~vrc~ pois nos relo.t~rios 
panhias de se"'uros de n:»'C"àçii·J já n:'Lo 05 fa- d~~ ll•) ),·es :::1n1stros rfa ~;:::nculturi1 o marmha 
zem p!<rn. alli~ ~ nao. [t,, unn~ p:ihn-J. soc1uer s1>ore a 1'iar,·a. 

•' 1ucu tll:ts lre :m11;::-o. o nobre deputado 
Sr. Di:tn:<, e:n n.1' longo dis~urso, tratou 
nos~a C;tmn.r" rlo serviço esp"cial <l:i pratica
~em d~t uarr,\. e indicou com maito brilhan
l:ismo e co:npctcncia me.lid~s imp:Jrtantissimas 
que ded:im le\'t\r .) g'O\' crno a pedir provi
deucias. 

Pois o governo não ,.e q tte ó um caso ex
tremo este'! O p-O\"e1·no n:to '"" qu<'l é p:·ociso 
tomar 11~0\•idencias '? Lto não é d~ ho.:e. '~ de 
muitos mezes; o ministo·io t1J 1H rec()hi1lo cr.n
stantemen l.e reprcsenl:l~lio' do tod:ts as • r.~,:us 
do commcrcio da p ·ovinl'ih dn l{io 11rundc; r.. 
imprens:i. d:i ;1ro1·inci:\ cla111~. a im prens:t da 
corte i"az-Sfl ócho d0sLCS cJ:unot'OS. Inf\S n:'io ha 
providencia algumn. 

Vcjn. a camara, vej:L 
gra.mmas: 

fico pasmo rliante deste :-ilencio. Não é uma 
<Jlle> l:"io '!''ª mrgi<iso hqie. ô U.lila que,tão an
tig-a, dehaticb n~st:i. c:uuara. e d que a im-

0 go\•erno es~es tele- proDS(L •e Lem occup~do, qu8 t ·m produzido 
recl:mrnçõ~s, que occapa a >ütençàa de todos 

« Vapores ha cinco dias esper:cm entr11.r e 
.e11.hir. Barra de mal o peior. I-!ontem ·deram 
tnalas reoocs.doi'. " 

" Rio Gratidc, 10 de hmho. - O paquete 
nacional Calclcron, sahido d&. oõrte om 3 do 
cor renta, acha-se fô~a da barra do Rio Gwnde 
àesde o dia 8,, som poder entrar; o p:tquete na
cional Cenia•ites. rlesde o dia 4 :1té hoje, r1cha-se 
preso dentro da. barra, sem poder :sahir; o o 
paquete nacional Canoco., desde o <lb 6 até 
hoje. tambem :tcha-se preso deu tro da. harra, 
sem poder sahir. 

«'O paquete inglez Sttabo s~biu hontem de 
Mantsvidéo pal'a o Rio de Janeiro. " 

« Rio Gi·aiide, 12 de Jim/,o. - Contin:l:1 

que lig-:im importancia ao faturo do p~iz, só o 
f;O\'erno niio teve u:na palavra. para dizer nos 
set1s relato1·ios. As pro>·ídencias exige:u m11ios 
extt·aorilinarios para atten.der aos quaes o 
"'º'·erno não 1·st:i. h:i.bihtarlo; deYe pe<lil-os ao 
parlamento; no outret.'<nto nada vejo nem nos 
relatarios n~m nos orçam,.•ntos. 

Eu i nlerpello ao nobre ministro da marinha, 
se~undanrlo a ín terpe!lação quo os deputados 
rio-g-1·and•·nscs depositamos hoj<' sobre a mes,a: 
Declaro que do hqje em dianto. reclamarei 
constanlomente. 

Si o goYei·no camprehend~sse a irnportancfa 
desta questão, o seu alcanc•.' socitl, politico e 
commerci:il, visto a situl1.ção geographica ~a 
minha provincia. eu creio qae não descumm1. 
Ln.nto. 

pessimo o est..~do d:i. llarra. Ua ü_ di~s n:t~ 11~1·- Nf.o :tttribuo a nogl1gl'.lnda senão a igno
mitte o transito dos pr.quetes. l~:i;1st1Jm nll1 <lí\1~,; 1 ranóa sobrP. o \'er;bd~iro ::_-alor da qu_estão; 
,·a1wros para s:ihir e 11111 fórn p:ira entl"ar. H{\!O '"'') pó<lc t~r otltra sigmfka~:\.O o procedtmento 
vil':í. outm do '.llonleYidéo. ~ <lo gnrnmo. 

A ,1uesliio ela bll.rr:1 preu1le-se n. clons m inis- F:t!l~-s'; B:l estrJda de Santa. Catharina a.o 
torios,ao da \\f;l'icultur.1,'l'l•\lllo a ob1•t1s, mdh~- l~io Gt•:tnde comn mei<:t de conju~a.r o mal. A 
ramentos, correcção do canal, 0tc., ao da mari- deputação rio-.:;ran<len>1e j:i S] manifestou, não 

V. I.-56 
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faz guerra a essa estrada, mas nunca coui o 1 Na Eui·op,, o na Amet·ica tem-~e re~liz-:,do 
sacritlcio da barra do Rio Gr:>.nde . (Apoia- j o!>r~s .hydi·aulic:i.s e1n cond i\õas i;nuito m~is 
dt1s .I 1 <l1fü,·ms do que ;1s da \.Jarra u ;1 Rw Grande. 

Const:i.-mo r1ue <Í opini!o po.rticufar dos no- Poderia cil.'11-os. mas dari:1 um desonrnfrimcnto 
bres minietr,1s de que, adapto.da a estt'lldo. de que 1130 deseja a Cota discurso . 
ferr<\ ~ca1-.t prejudicada a l>nrra. X1o; côlll o su. Fiu~ctsco Sonn~: _ E 0 projccto d~ 
s~~r.1nc10 ~n barm nunca. _ , por to clns tor1•es ? 

E preciso na:o conhecer :i. provine1a, seu 
te1·rilorio, ª'lueUa esplendid;\ bnc in hydrogra- O?<:.· C,u:Mlf;o : - P ara mim nas actnaes 
phica, a grande:i.:i. de sua navegação fluvial, a condi<;.ues nao e austc11tnsol. 
importanein do sous meios da tra~>porte, os O S1L Fr:..l~Cl~Co SooRJ.! : - En <lcsojo.Ya 
recursos de suo. e:s:portação, r-~ra dizer oiue " 1

1 

ouvir a su:l. opinillo n 1·c -pcit.1, e por isoo pro
estl'ada de ferro de Sant:i. Catbarin~i _ sol_Ye a I voqttei-a com un\ a;:i:i.rtci. 
quo~tão. Soh-a- a para o norte rl:i prov1nc1a, e . . . ,_ . 
l~O mesmo Gnl llarte, para O ~ul, não j por'lUG 1 . ?.. S~. C.:lL\ Rh~ · - ~ao .. c., _nasactu_~es c~n-
COIDO jâ. mostrei no ultimo discurso quP- profo.ri, , dt~ua~, suste~~~el,. pe:as. l.'tiucs .Y '.~e Jª ~pr c-
0 que constitue a riqueza do Rio .Gr:1n<lc e a 1 sentcl. -em ari;Lt<,.<O :t :•trada de lei• o de Sanla 
e:s:portaçlto do s1_1l, é o que sahc de Polol.~s e Cathanna · I orlo ,\ lc~rc. 
vai direcl..~ruente p:iro os porlo5 do lmpa:·io, O Sn. RlB.lS dá um :.parte. 
para os d11o Aru.erica. e para OS d~ Europa. São O Sn. C.urAR.GO : - Bem ; e n parlo dess~ 
generos que não soffrem bii.làeaQâo; e os n:i.vios principie: p.1r:i mim. nfü> h a du1·ido. nenhuma, 
deve_lll; ser descarregados nos portos p:i.r:i. ondo a soluçiVl es Là na barr:i. : e tenho esta com·ic
se dmgem. , . . ç.ão porqne son engenhcil'o, posto qnc mnito 

O genero embarcado em Pelotas em um luMe incom•)ctente 
para ir o. Por~Alegre, ba.ldc!ldo d • Porto-,\.l<i- '! , ' ' . • . 
gre parD. a estrada. de fcrr<J, depois des'ª para o ''. Srt. Fiu:.:c1sca SonR!: : - Nito senhor, o 
n:i.vio que deve tra.nsjJort.nl-o, nio póde carregar muito competenle. 
com as despezas dos fretes, ainda que possa ser O Sn . C.\MARGO :- Não, senhor, é muit.-t hon-
balc!e&do. . . . _ dade de V. Ex., mas :i Yerdade é que ler1h0 c.;--

A que .fi~r:i. reduz1d? o commerc10 do Rio tudos thooricos e conheço as ol1r:i.s que so tem 
Grande, si p., coroo multo bem lembra neste feito em outr ;;s p:\ir.es. 
mome_uio o meu illustre collega e 01nigo, ,o O problet1ut é es te: é preciso g nrn.u tir" 
Sr. R1b1'.s, não oóde supporti>r a concurrencl(l. communicação fr:mc:i da l'roríacia elo Rio 
do Rio da. Prata"! Grande corn o oceano pel:i su;i. ba l'r :t.. O g o-

Fique, )>Ortanto, o nobre »1inistro sabendo que vcrno tem g-:o.sto <111:1.nlias exlr:101·dinariM cc11n 
isto não e solução, e discuta. escll\reça os M11s aque!la barra. m:t n<l:tn<lo ox:11nin :J-a por en
colleo-:is, consulte no mnppa ela provinci:i, ,·ej:i. genh., iro~. 11ue por :i.lli p:\SS:i.m o uem 1lcse1u
o s~u systen:1 ~. fluvinl, tenho um ('®mploto e 1iarca111. conio o ultimo o:ue l :i r,,i : oll~ou do 
minucioso que posso dar a S. Bx... bordo p:ira a ba:·r:i. e fez o' scll 1·e!:itodo ; n~o 

O SR. C.1.11.Nzmo D.l fu>ct1.t (ministro dn ina- pl'Ocedou a tr:tbalh<Js [!>{']micos que o h:!.bil i-
rinha):-Eu lh'o a.grade~,o. t:i.sscm a for,ntir \llll juizo se:;ut•o e consc ieu

cioso. 
O Sn.. CuraGO: -- .. o mais el:acto, com 

todos os l>aixios. 
S. E:-:. vct•ificar:i que o commercio de expor

t ação d •J eul não so põdcria realizar por Porto 
Alegre pelo. estrada de for ro de Sa.nta. Cath:i.
rina, não só pelas baldeações a que j:L me r efe:·i, 
como porqu~ os baixios da 13.gõa dos Patos 
não permittem mwegaç!io senão para n:i.vios 
de pcqueuo ··alndo . 

Agora pensem e reftictan1 os poderes publi
cos do pniz. 

·Li o discurso do nobre mi nistro pronunciado 
no sens.do e itão me agr:i.dou o qne di,se aia re
lação a esta qnest.'\o : S. Ex. deixem perceber 
que na sua opinião i< b~na. est.:i cnndemnad:i. e 
qu') deve-se a ttender pnr!i a e t.rarla de forro rle 
S:mta Catbnrina.. Não, não está cond•1nnM~: 
não ha urna só opinião n·1 p rofissio!lal eompe..: 
U!nte que condemn?sSc absolut:>.mantea hm·ra 
do Rio Grande . 

E' preciso gr:m.Jc dispendin, não 11~ dnl'ida ; 
mns devem-se esouda1· os in ~ios de abril-a. ou 
de corrigil-n. ou ainda. a bril' novo canal. · 

Quem conhece ol>ras hydraulicas, e3tuda a 
materia. reconhece que Jl:ll't\ n sciencia não h:l 
impossiveis. 

.Tá se \'e q uc a opi 11i:1:0 ,fa 1•rofi Sdionae.s <{ae 
fuzcm taes e studO!i 11iio põ.ie p rc\':1lecer. 

l\hs, cmquanto tiver1110$ a. ban·:1 como 05t.4., 
chamo :i. attençiío do nobre ministro par" o ser
viço da praLicag-eui. Per;;unto: leu S . Ex. o 
discurso dll dis tincto l'i•present:m lCl elo Rio 
Gr~11clc, o Sr. Diann ~ 

O Sr. . CAll:->Etno D.\ Roc1u (ministro da 1irn
r inha) :- Ouviu-o todo. 

. O Sn . CA~IARGO : - Que pro,·idenci:i.s t ·.,m 
$ . Ex. tomado para n~lcnder ó.s indiêaçüe~ 
feitas com lanl::.\ proficiencia. pelo meu disti nc\o 
colleg-a, in<l icll.ç.ões qne ol! o tão I:ir iln:wte e t uo 
compe te ntemente disculill ? 

\', Ex. tenha a bon<fa<l .. de at tcnder (eiitre
yanrlo o discursa); estio aqui ru:1rcados tonas 
os pon tos que u rge ser.~m atteuElidos . 

V. Ex. sabe da neC!!'Sid:tdc de nm:J. caLJ'!lÜ\ 
a 1·apo1· para o Sli'1'YÍ~o 1b prali!'~ gem . Em 
que estado acha- se Pstc serviço '! Esl:i adian
tada a constr:1C~.flo ~ 

O SR. C,m:-.Etno D.\ Roc•u (ministro 1la 1a11-

;·iiil,a):- infor marei a V. E:s:. 
O SR. G,uuP.Go:- Den} obsc~\·ar que na 3• 

<liscussã.o-hei de insistir sobre estes pontos . 
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Co1uo ·;olt1roi i t1·i~L1oa, Sl'- presidente, \'O\l 
t~~1ntnar o n;cu. di~c~11·so, i·P.pctíndoio tptc si po
h!1ca.mc~llt0 n5.u pos;3ú n.poi:..ir o gabinete, c1uc 
nâ<1 Ji<i:!c r0>,•h·er :is •1uestoos politicas, peh$ 
q 'u1cs nos comrm.)rncaernos, o mesino acontece 
c1u:tnto.~í ~u.1 :ichniai;tra~ão que não attende as 
u1·gcnt1SB11n:>s convcuienciM de mi1il10. proviu
cia mesmo Jig-:v.h13 enmo se :1cha.m ,~ do Est 1do. 
l\~inh[I. '1.ttitu•.le não ;:óde s ;r outra: · !\ dn op1io
s11'ã•J franca cai <\U•; me acho .. \ssim procc
dc11do out .. udo que cumpro o n·,ou dovet·. 
(3l1<ito óa1n; 111ito bem.) 

. O Stt. Llll.\ DIJ.\RTE deixa a ct1dcim c1:J. p1·e
s1ílenc1:i, qlle e acc11pacla pelo Sr. Ler>poldo 
Cunh:t, 3° seci·ct~rio. 

. O Sn. PnESIDEXTE :-Tem ::i. pah Vl'(l. o Sr. 
Lrnm Dt1at·tc. 

O art. !29 do regulamento ele 22 de Abril de 
1871 ostaGolece o seguinte (lB): 

«O govcmo poderá. constantemente ter n .. 
Em")[>"_• estudundo as ~liver~as especialidades 
de 111~1·1nha, quat1·0 offi.cw.es que tenb.arn o curso 
comi>leto ào sua p .. ofissão. Serão escolhidos me
clio.1\te concu1·so. 

Alem destes officiaes o governo pode ri livre
znente escolhei· mais dous annualmente para 
o mesmo fim, sem dapendencia de concuuo 
uma vez que tenh~m oa conhecimentos scienti~· 
ficos. » 

For;i.m a e oncurso os 1 Q< tanen tes Bil.c ella1• 
Pinto Gt1edes, Cai·lton da Silva, Lim~ Barros, 
Campos da Paz, Andra<le Leite, Lemos Bastos e 
Freire de Carvalho, de$tes foran1 designados 
qu(l.t1•0, permittidos pela lei. 
,~]óm des es lambem acham-se na Europ?. os 

O 81·. Lil.lla Duarte:- Sr. pre- 1°; tencn~es Vícto1· C,111dido Barret.i e Nuno d:.i. 
sidente, o honra.do deputado pelo to dist1'icto Costa, os quaea estão eomprehendidos na se
da côrte, com a eloqticucia que lhe é natural, gunda pal'te do cimdo artigo. 
com " illustração e estudo com que intenem Vê, pois, o nobre deputado que neste ponto 
em todos os debates desb Ct1,sa., dirigiu algumas não houve infrac~ao da. lei. 
censuras ao e~-ministro dii marinha, do gabinete Além destes officiaea encar~eguel do estudo e 
28 de ~!arç.o, e eu pelo respeito que consagro aperfeiçoamento da artilharia, compra mesmo 
ao parl<1mento, pela consideraçã~ que me me- de algumo. de que nós precisamos, ao capif.ão 
roce a honrado deputado .. _ de fragata Custodio de Mello, ~ua se' recom-

o Sn. Dui:~oE-ESTlUDA T.r:~E!RA :- :Muito mendava no paiz por suas habilitações nesta 
o!Jl'igado l' v. Ex. especialidade, e contra o q_ua.l a.té os ultimos 

moment<ls da minha adruimstr:tção não recClbi 
O SR. LI~!A DuARTE :-..• sou ob1•iga.do :i. participação alguma que o desabonasse. 

:;husar ela hene1-olencia da cama~a, por alguns Considerando \amhem a importancia dos cs
rH•)montos, para explicar o~ factos <J.Ue incorre- ta.belecimentos meteorologicos e os serviços 
ro.m na censt1ro. de S. Elt. ci ue podiam prestar n9. longa costa. do nosso 

Não venho f«ze,· um discurso, Sr. presidente, litoral, de estação semap'horicas, incumbi dcst."'
nnnca tive aspü•nções "orador, e mesmo fal- commissão ao 1° tmente Adolph.o Pinheiro, 
to.m-me par(!. isso tod~s "s c1no.lidades precisas. reconhecido pelos seus biantas, amor ao es
l·Vcro a1ioiaclos.) Limitar-me-hei, portanto, â tudo e pt·ovas <ie capacidade que po1· \"ezes tem 
cxplicaçã:o ªº"factos. dado. 

Nilo acompanh:1.1·ei o ho11rado dcpul.lldc> om Os outros officíaes, uns estão u let·mintt.1' a> 
lod"s as conside1·ações quo foz r<Jfativa;uoutc commissile6 do <r,ue ~e :c~ham enC!l1'regados G 

,\ ropartiç&o da 1 n~rinhn, em muit:ts das qua~~ outros foram ass1stit- a construc~.ii'.<:J do encon
me a.cho de a.ccôi·do com S. E::i: .. cjc.lgo proce- raço.do que temos n:i. Europa., sob u. dircc~U:o 
dentes; cing-ir-ine-hci unicamente aos factos do chefe de'1íYislio Co~t:i. Azavodo, para pres
particularisados por S. Ex. tarem alli os seus serviços ató ci,ue fossem con-

Sr. p1·esidcnte, dando toda :.i. ii11porW.nci<1., siderados desnecos~aril)s. (Muito bem.) 
como o nobre depuLado, aô pe~8oal da. arma.da, Passando agora ao ponto rela~ivo ao contrato 
consiclerando que para ser bom mal'inheiro é do encouraçado Riachuelo, vou simplesmente 
preciso tempo,estudo e cducação,pol'rp1e olle não e:.por o historico des!!a. neg"l~ia.çii'.o. 
se póde fot·rnar do um dia P"ra o otllro, e consiele- Votado o credito de 5.000:000$ destinados 
rando tambem os melhoramentos que todos os dias ao melhoramento do material fluctuante da 
~>ão dando na constrncção naval; e que os con- l'l.rmad.a, a companhia Fa1·ges & Chantiers, por 
st~uctores da armada. muitos se têm reformado intermedio do seu procurador nestii côde; olfe
e outros pedido demissão. achando-se, portanto, receu propostas para. a. c:onstt'Ucçno de um cn
rcdnzidos a.ctualmente aos directo1·es do arsenal couraçado e um cruzador de i~ cfa.sse, acom
dc roa.rinha. d" Cõrte o do. Bahia; tendo Gm toda panhadas de todos 0$ p!..nos e especificações. 
n attonçâo o progi·es;o qne diariamente vai Recebendo-as, le\·ei~as á conferencia. de mi
apl'esentan<lo: arm.~ de arti!har~a.a3 innovações nistros, cm uma dM quaos se resolveu mândar 
el.ts co~$trucçoes o '~. applicag~o do. tJrpedos: ouyir os profissionaes e estuda.1-as. 
ont_e?d1 quo bem ~01·v1a ao _pa.1z e " arm~d~. Em yist:i. desta l'esolu~lio ma.ndei ouvir as 
faclhtando ~ est11do das d1ver~~s especial~- directorins de oonstrucção naval e de machi
ela.dcs d:t m"rtuha aos nosso._~ offic1::es q_ue mais 'l na.s do arsenal de marinha da côrt~, ao digno 
se recommenda.~scm 1iel.a &ua :i.pphca~ao e pelo ajudante g-ene;:al ela armada e ao inuito honrado 
seu t.1lonlo. almirante Visconde de Tamandaré, :i.presen-

Firmado neste~ p1-incipio~ e n;;. autol'i~ação , ta.ndo todos o seu p>wecc1·. Segundo estes pa
;l,lle d:-. "lei l".'l i:i'overno, ma:1dci pal'a css': fün :i ~ recore~ e a~ bases otl'ere.cida.~ pJ.rn o contra.to 
Enrop:<. med1:cnl<1 o 1-,;specl1vo co11curso, os of-1 mc1.n,Je1 formula.r ll!ll:l. 1·• mmut", ~obre gue 
fki:rn~ cnj::. l'fll:l•;3n l.m1hn •1 111 rn~,)~ Lambem for~in1 OitVtflns fV1nollas chroctor1a.:::;, 
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a.ssim corno o quartel gcu eraL 'lne emittira:u a l doncia. E' nm:i. questão de direi to par~ a qua.l 
~u:i. opinião. uiio rnejale-o halJilitado. 

Colleccion:ldo~ todos estes dorumentos. ro- Si n<iu me f.Jí d:l~O faz.':r e~t:• º"P<?S_ição com 
metti-os ao honrado ex-pres ido.ate <lo gal>inetc ~ bcllez'." 0 ele%~uc1 '' de forma, q:ie soe nalur!'-1 
28 de JJi:ll·ço. c1tie d~ poís de algum tempo ~'1'.wl~e· q u: 4t•poem de taes recurijos, es te~!l. 
m"os deYoh-eu, :.coinp:i.uhando-O$ de ol>oer- :t ca.:i:tra ceda de que a fit com toda a fideh:
nçõe~ por escripto quant·.>- :is cta11sul:is que dade e com a tranq ueza. e li:aldarle que dev~ a 
de1•i:i.m formar parte uo contrato, e indica.ado ?~;n~r" dQS Srs._ de .ut~dos e }.~. 1ne~ . p~1z . 
outr•tS pro>ideucias r1ue de1·íarn ser toarndas. \. linto bem, m1Hlo bem. O m--a.dor e (el1c1tado,) 

t.:om estes dados en trei em conferenci•• co:u O :Sr. Carneiro da Rocha. 
o ropresen~aate d:t comp:mhia Fo;-oes & Chan- (.nini.<li"rJ rla marinha): - Tomei a palavra 
t iers, cnegantlo u. ac•:Ôi'do qu:into i ··~ducçàd do para r cspondor llOS orndoros qu.e se têm occu
preço. :J..'!Silll cowo, qu,\nto a 0.1•lit.à> da.~ chu- pado dos u e;rocios do ministerio a meu car~o · 
sul:i.s o.presen\,\:las pel11s diroc.tor ias de con- mas antes de fav.el-o devo :igr;idecar-lhes 

0 a~ 
strucção naval e de machinas: niio ·chegando, e::s:pi·essões lisongcil'a~ co ui. que da altura da 
poré1n, a respeito do outras indic,.çõe~ feit:is su.i. ;;enerosidade me obsequiaram. 
~lo honrado c~-presidento do c&nsclb.o, como De todos os orailores, quer o nobre deputado 
entre outriis, !'do modo ~e effechi~r-se o p:tg:t- pel:i. pro,·!n.c i!' do Pará, q1101· o nobre daputado 
mento do navio é a íixaç.ao da. la:'(a do camfno. pelo llHm1c1p10 neutro, riuer o nobre deputado 

Com as p ropo>i.;ões aju~t..-u:l:is e:i:pedi orde ·n :í pel:\ pro>in()ia do Rio Grnnde do Sul que h oje 
contadorh para qu~ la;-rasse contrato. do que fal!on, 11enhnr11 dol!es se occ upna do orçamento 
se pagou selio, escrernndu ta1ubem Ul<l:I. c:>t'La d;t m:tt·iith<\, e1lt1·etendo os seus disc ursos com 
ao representante da companhia communicnnrlo- 1)bservnçõcs attinenLes a n e.;--ocios da minha. 
lhe que ia. m3.nd~r celebrar o respectÍ\•o coo- pasta. 
tr~to. . Poderia responder :i. todos esses illustres 

Não lendo, porém, como di~se, chegado a deputados repo~·tand.0-1!-'e :.os meus discu:so~ 
a.ccôrdo com o representante ;i respeito de aqui e uo sen.ido proteridos; mas p ela conside-
todas ll~ clausul!l.S indicad:ts pelo honra.do r~lçiio qu<i l hes <lern não posso d?ix:;.1• de apra
e:i:-pres1dente do con;;elbo de ministros e cw.r um:i. por uma todas as c1uestoes •1t1e 10~·11.n-
tendo-lbc coinmunic.ido .CJ.u~ ii< m:indnr cale. tar~ni. . : . 
br:tr esse con~rat?, mandei diier q\1e precisa.vn E~11 du:s classes se ~dem dw1d1r as obser
falla_r-lhe._ De facto coraparcceu na seeret."J.:·ía vaçoes feitas por SS . EE:s:.. , uma r ,ferente ao 
e nh1 lhe disse qae, n ~o tendo che,,.ado a accórdo material d.i. armada. e out ra ao seu pessoal. 
sobre todas as cla.11s:.ilas, e tcn:!o"'o contr•\to de Sobre o m:ltnrial da •\l'llrnda a primeir<i in· 
Ber :\presentado e111 conferencia ele ministros. tcr tog-.ição r1ue ns nol>ns dcpt1tad-0s fir. et:1m fo i: 
ottde de'·~:i se: discu tido e for1nalrnente ap1•ro- qual a inính:i. opiniiio a respeito de arsenaes, 
,·ado. rod1a-l_~c q~te telc~;-:i.ph:i.ssc ~ compa11hi:\, p·ir 011 1:·.1, de\'em elles. 11eS:\pp·1reccr OU~ &e\l 
caso \l\'esseJll. feito alguma communieaç:lo. sus- nume1•0 deve se1· r ed:17.1do, qual a o:-ganizaçllo 
tnndo qu1lc1ucr pro,•idenci:L ou ob~a rel:i tfra "º 'lun cada Lllll pretendo dar 1 
llnYio, até ulterior ,feliber:u;ão do ~o,·erno. Sr . presidente. quando fallei pel:l. 1•rin1eira. 

Discutido e "presentado o cont~ato tanto em V"~ h·e occ:\Si:íu do 0n ·111 ··.iat com toda a 
Je~pacho em S. Christo1·m.>, como em con forcn- fr:1n111w..::c :1 nl!nha o;li iü'ão sol.>rc esto. nmto:i:i.. 
eia de miuistros, re:iOlniu-se que, não se tendo 1~11 tendi como entendo '\"º d~\'CL_n,•s .m:i.11tor os 
cheg~do n accôrd1) oim tod:1s as chrnsnhs. ne1,1 ~ineo :ll·seual •1ue ~1 cl ,1a 1ncnle t•ossn1m1l8, por
tcndo t~o pouco sidc1 ainda approv:i.,lo o coritralo (Jlte n.inda n:lo_ 1;10 co:n•·)nci ela SLta inntidada, 
pelo r~spec l i1·0 rninistro. ~eri:i. tU•Üi; vantajoso e e lo cnn t r ·:•10. acho rpie. cll"s. podam \i reat:tr 
a.o pan rn:i.nclar-se 11og«1c1:1.r diroct imon le 0 rel ·võlnlcs sern\'ªS :\O p~1.z e :i. :utnalla . 
navio na Eurnpa, o que ~e e:s:pedis~c M mesmo Têm-s'Jlcy nt.:td" ;;' '" udc~ tp10\x ··~c.o atr.i es•~~ 
IClllp<J u111 Le!e'.!' l'SL11ma :to n•o.-;so minist ro 0111 c<I. l> .] c:mcnto~ p •!is ~1· •n•les tfo~;iez ·s qu' 
Pariz p:i.~ que fiz~sse constar à eompaohía t'"m foito ; 111 , ,, l.'nmo j:l d'sse, esses est-ibel •.'ci
Gll" nao tinha h~\·1 tl ü. con\r:tt'> :•.cnkvlo, e que. t.icnto~ nifo , odcm s~ffrer se1uelhanlas a.ccus.i.
o .i;overno mandam rl1recl.amcnte um cornmis- ÇÜt':l, pori;ue nem todas as de!l;l'•zasque têm sido 
sario _que com. ella se entendesse, e para isso l nç ·da;; :i -~na con!:i são effoctiv·1ment·) !! 1stas 
levaria as preciaas instrtlC\•Ões. com trab"lh.os dos m•ismos esl·1bcfocímentos. 

Em ullla das Yez es que procntoa-me íl !."Gpr~-
sent:i.nte d" companhia. em minha eas.~. para Sr. nre•i1fante. h·' mo.ito, e ni\:I) foi só do wi-
11:1ber :. soluç?ío fh1al <lo g o,·er no. re5poudi m'iro min~st ·r;o liber :-.L qnc h·' um·1 C" rl•t ten
apresentando- lho 0 telaz ra mma dirizido o. nossa denc!·1 par.1 O ·tniquil 1men Lo ou para i1: restric-
l ega_çiio em Pari.z e a ~tiii ultiina resÕluçao . ção d~sses est11J •1°ci•nentos . 

Tive ern seg-tl!da de partir pa.ra :\finas, acom- E" a ssim que em.18"/2 passou nesta camara 
panhando Sua l'lhges'.:ide; assumindo ncssn oc- uma lei mand:mdo r~duzir o quadro dos a:&e• 
casião a pasta ela marinh:c o Sr. conselheiro n~cs. ~ muil:\s opiniõ~s a utoriiadns hn quo 
Pedro Luiz, qu~ fovou a cffeito todas as rGsolu- entendem íJUO o _numero é excessivo, fi\T.end() 
çõe& tomadas. pelo ministcrio, cin C•>nforenci:is. uin confronte com oa r!iv .. raos paizes mais 

E~s a. O:tpliea,çiio clara e tid de toda essa ne- :1diantndos o do um valor maritimo superior ao 
gOC'.1ação. (Jf iwo b.:>n.) Bs:;e negocio acha- se nosso. ?<la.~. Sr. prs~aidente, esses paiz~s acham
ho,)e alfecto ao pode:- judici.ario. se em condições di"ersas das do Bl'SZil, e a 

Não emitto opinião sobro a aua ou 11ào pro:e- queebio toda. é que Oi arHnaes não têm aido 
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org-ani.zados de mod~ que possam R;'.tisfav>r a.s ; nada deixam a desi:ijar em comparação com 
necessidade~ de\ ma:·rnh;,,b1·aúkira.. (:lpoiados.) essas outr:is construcçüea. 

E ha uru;\ 0~1tra. r:>.zfü.i C<>pital. e é a :.p:es~·n- 2\h,;. SJ'. prei<itle·1tc, ot1tros arsenaes estão 
tada p~lo nobru deputado pelo municipio no:- CO•n ci~'eito no estado_ pr 1-:iüivo; e , ainda 11ue 
tro, citando o. opinião do ccono1üista Ros8i ; clles tlYe;;seoi. uma orgamz:i.ção reg;.llar po.ra 
quando não houvesse OuLra r;i.J1;ão, nós devíamos os tempos que ja pMsar.i.rn, .não podem todavia 
ter: uma escola de .at·te naval especial ao manter-se no estado em que se acham. 
pa1z ps.!"a que, em uma conjuntur11. ditficil. V. E,;:. sabe que a construcção naval tem pas
não tenhamos nec•)ssidade de encom1)1Dnda!' sad·> por uma ruvolução, e portanto precisa.m 
navios no estrangeiros. · esses arsenaes ser dotados com o rualerial, offi-

E' certo q111! nà:o t ,mos uind·t b'lll d%enrnl- 0inas e pessaal techníco \'ernadeiramenle habi
vid" cSt•·• escol-1, não t~mos um p"s,.a -.1 ar~istico li tido. 1fas o qne Vl}lllOS entre nós 1 A' exce
comp~tent9 e h:ibilitaclo; m:1s j:i possnitnos :1l- pç:lo do a;·senal da corte. nenhum outro tem um 
gum o d •;v~mos t!":l balh:ir p·1t•:t que r.l!, s•J d•Js- dique e menos 'lue \lni dique uma m -~ton"1; e 
cnvolv:t e ch••guemos ao ,,st:ido <les :j,,do. poi·ventnrcc póde-se comprehender um ar.sena! 

O prim<)iro ministt·o da llla1•inh;1 d'l sit1ueão sein a o menos ter uma mol'tona 1 Ha arsenaes 
liberal pt·~occupou-se, com,o oull'os , co1u' ;\ que não tem ums. serraria a vapor como os de 
grande <lcsp ,za que s; fa:1;1<1 com rJsses esh- Pei·n&mbnco e Pari ; inas ~omprehende-se que 
befocim~ntos s~m r.~sultado corresponr!•mt8 ; e na éra ern Que estamos ern um arsenal ainda 
de :1CCórtlo CO!ll o p:t~hm~nto o;nhnfou d·"f•,r se se1·rG madeira a braç~. com esfot•ço todo ma
tom:i.r provid<mcW.s no s.'ntido de rcstrl,,gil' terial '{ 
as grandes desp•)z:1s qu•J s~ f!zt:uu com os Eu, portanto, tenho a intenção de organizar 
;.1rs,;n,1es; lll<>S os s•<us s11cc1)ssor.~s telll •:n- os ar,enaes de moda que elles respond!'.m a 
tendido divcrs:tutmt•), o eu, qu.' t·;nh<> ag01•.1 ·a essas accusa~ões que têm apparecido e que 
hor.;n de occup •r a p:tst:L !la m'lrinh1, entendo dem a armada as va11ti1geo~ que nós delles 
que pelo contrario d)l'•J·so tl:il' toàcc \'i,h ~ devemos esperar. Neste sentido ji tenho feito 
tod:>. anim"ção a e~S<JS c~bb·,bcimmtos. alguma cou!a; jã me dirigi acs inspectores dos 
(Apoiarlos.) A org•tn'iz;tçào <JU·~ cnt·rndo dwHr ar8enaes de Pern~mbuco, Bahia e Pará, pe
da1· :ias ttrsencti·s do Br.iúl, não ·é senão dind 1-!11es que me informem si na.quelles esta
ª que fór coinpativel com a posiçâ:Q de bclecimentos ha logar pe\<'S. a construcção de 
cada. um delles e com a fim a que c:ida mor tonas e carreiras e pal'a (l colloc(l.çâo de 
um se desLina, de mo<lo quo possam dotar a serrarias a vapor ; e logo que receba e~sas in~ 
armada de tudo quanto alia pt•ecis'" Não pode- formações e si o p:irlamento me der os recursos 
mos ter para todos os o.rsonnes um sô typo; pt"ecisos, procurarei dota.r esses estalialeci
devemos orgaui~:t'r cada um com as officinas e mantos de todos os melhor>1.mentos indispensa~ 
com os apparelhos indispensaveis para ~s .-eis· 
construcçües que entend~nao~ •lever nollc faze~. Quanto :i. officin1s, parece-me que esses ar
E' assim que o :>r<Senal d~ córto não pode ter~ senaes podem prescindir de algum:is que 
mesma organlz;ição do da. Bahi.a,Pcrn;cmbuco oa actualuiente existem ou pelo menos tel-as re
Pal'à, CO<:lO o arsenal do Ladario nào pôde sei• d11zid:1s. 
org-ani7.ado á maneira do de Pemanibuco º" d~ 
llahia. 

Devemos estabelecer pr!ncipios gera.es so
bre tollos os arsenu.es e outros cspccfacs para 
cada mu dell~s. H:J. arsena.es que não po1\em 
fazer grandes constl'Ucçôea. d~ve:u se limitar 
a pequenas construcçiies e :1. reparos; outro.>, 
porém, tem um porto vasto, têm \una área 
tão graade que podem fa?.er n:i.v1os de alto 
porte se1u preci~armos ir bu>car :i indust.ria 
cstungoiro. semelhantes q.sos de gtte1Ta. Não 
podemos, é ve1-dade, pelo estado em que nos 
nch.amos, a.inda construir os. g1·andcs encotu•a
çados e certos n8.dos ttltimo.tnente u.ceitos pe
hs ruarinhas de guet·ra de outros p:thes ; mas 
podemos con1 certeza. construir c:mhoneiras, 
corvetas e fr:i.gatas, e agot':t mesaio in;ciamos 
110 arsenal da cõde a. construcção rle um na Yio 
de ferro. E por isso é qua eri disse, o q ue o 
nobre deputado pelo munic1pio neutro estr:i
nhou, que não tinhamos que invejar a indus
tria. estrangeira, quando. :.inda ha poucos dias 
havia cabido dos nossos estaleiros o Al1nirant1? 
Barroso. 

COm reb.ção :i. arte de construcçM de navios 
de madeira, tambe111 não po:!emos invoj:>r a 
indueLria estrangeira, porque te mos di verAOS 
11avio! condr11ido11 nos ao1eo1 e1t:ileiros e que 

Ha officinas que p.i<lem sei· reduzidas :i um 
nm11ern stri~tameat1; n~çcssm·io, admittindo-se 
<]U!!, quando o Estado precise de constrLtCções 
ou •1neirn ampli:i.l' o trabalho, se contrate af~ 
fiches; sendo. por6m, indisprma:mil que nessas 
officinas haJ:t um nuclen. uni en.;;eo de pesS()al 
h'.1.bilítado para desompenh·1r oe pi·incipaes tm· 
balhüs. H 1 orlieinas. poróm, que ha necei~ 
sidade de sct•crn or~rtizadas convenientemente 
e com um pessoa.! muito habilitado, e neste caso 
se acllalll as officina$ de m.•chiua.s. Com o pro
gresso moderno tem :i pdm~zia as construcçõee 
de ferro e mesnlo nas de madeira utilisa-se 
muit·J o ferro, e por isso é pr eciso que os 
nossos :i.rsenaes ten1iam officinas inontad:i.s em 
estado de poder fazer ass~s conseruc~ões. Jii. 
po~suimos n:i cõ~te um;J. offfoina monbda re
gularmente; já estamos construindo a. liiic;ia
dora, de ferro, e armando a bucha-torpedo, e 
a.cban10-nos habilibdos para construir outros 
na.via~ de ferro. 

Não é e:i;~cto o quG disse o nobre deputa.do 
~om rolação ao :.r5enal da corte; n~-o 1!e acha em 
peiores condiçoes que outr'ora ; pelo contra.rio 
tem recebido g-randes melhoramentos, possua 
grande pe"l!O:>l z.rt.istico e acha-11e dotado de 
officinas importante~ e habilita.do, como disse, 
a lazer gnndes construcções~ 
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P assando a trat:tl" ,!1: outro ponto do discurso 
<lo nol>re de1rnt:\llo. rnforen tc :i,1 m:i. teri:tl 1111-
ct.nanto. ou aos nn.vlos <l.a cs.in:vir.11. db·i~ i ~lnc 
mio 1emos. é ,·cr<l111lc, muitos n:w ius , ou to lo> 
ess~s •1ue fig·ura111 nu> <JUath'o$ uiío c~t:io em 
perfeito estado, tna.s t~1ms alguns ... 

O SR. DrQUE-E•nr,AoA Tmxzm.l :- jJgLtns, 
quo.ntos '! 

O Sn. C.i.n:-;Em>l D.\. Roca" (,;ii;i i st;·a (fo ;;ia

;·iiiha) :- . •. cm esLa t.!o t!e naregar e d~ cnt:a t· 
om opora.ç.Ocs do g uerrn. · · 

Não poderei cit:ir o nu,,1ct•o cxacto, m:1 s ]l (>~so 
nponlar a<1nolL,s ,1,10 ~e acham em ci 1·~~1ust t1 01-
ci:l.s de uaveg:tbilida..le e em condições d': po
derem ser1·ir na glle1·ra. 

Temos c·nt ro o~\tros o T mja;io (f.tllo elos 
n:wios de madei:a), a Pâmei•o <lc J[ ,,.-.,,o, a 
N i; tlur.·oy. a Vit ctt de Otiv.;ii-<1. a Sete ,/e 
Setembro e o Barroso, que ha poucos d ias cah !u 
do estaleir o. 
Temo~ dous mon itorcs enco11rac;.ados, r1uc se 

podem consider;i.r e1>1 bom c~t;.·ulo, , f.ir :L n:i.vios 
mais anlig-os e <lG menor importancia, porótu 
em condições de prestar bon;; se1·viç.o;;. . 

A osquadm, nortanto, niio esta Lão 1·cdLtZ11.b 
como os no\ire~ depulfülos têm qucl'Í<lo i11 -
culc:i1-. 

O Sn. DuQUB-Esm~loA TEtXEnu: - O seu 
discur~o está co ufirwando o que dissemos. 

O Sn. ÜA!l);F.mo DA R oçH.\ (m i aist1·0 1lc1 nia
i·iiilla) :-Pude sei·, rna; não comprchoudo o 
apa1•tn de V. E~ . 

Afóra es Les ll<lYio.o;, o go\'cr no Lem m~nefado 
constrnir outros . Esb so coustrnindo im lngb 
tcrrn o cncou1·aça<lo Ri«dni~lo, e est;i-J cnco.n
rnen<l"dns par" a Fr:iuc;.a bnchas-toqiedo; o.~ L ;i 
so 11.rm:1ndo num ou tra tlessas lanch:t> no ;L1' 
senal da cort e e temos cm a ad:unealo onl r,t; 
1;oosl•:ucções. 

O Sa . DüQUE-Esn:.\D.\ l'•:tx>;l!u: - Dê- nos 
noticia da Trir.·ipe . 

O Sa. 0 .rnsi;mo 0.-1. R.~c1u (;;,inist ro !(,1 1;ia-

1·inl.a): - A canhoneira 1'i"tlripe e a G1111raity. 
V. Ex. lembr-a bem , si u:to s:io n;wios do 
;;rando força e s i n:i:o estilo em antilo IJQa .; 
eon<liçiles de u :1rc~auil itlaole, Lodavi:1 prP.st:1:ot 
nlgum sen·iço. 

o SR. Dr:1}f:;E-~~:;T: ~.\D,-I. TE!:-:Elll .\: - Co: 110 

n:wio.~ de gno~1·a, tomos com•ers.1Jo,faitn.m-lhcs 
Yelocidnde e for•ça de :ii·tilhnL"h. 

o SI\. ÜA!lSEmo DA Rocru (minist1·0 da ma
,·inha):-As cs.nhonei1·as do 11uc fo l h1 o nobre 
deputa.do não têm em SLta mr.l'Ch:t n.s con1liçõe~ 
da navegabilidarlo d<i uni bom rnso do s~c:ri\, 
mas prestam se:viços. A velocidade o a força eln. 
artilharia são 1•eal:ncntc dous elo111cnlos .io<lé
rosos para os n~l'ios Jc 3 ue1·ra. mn.s n1to s.io os 
unfoos, e a Tiy,;·ipc o o. Gua;·aiiy aindJ. JU •:ismo 
na g uerra, <1ue r nos l'io>, •1uel• n:i 11ofo;1:1 d<>S 
portos, p~est:ir:1o bons .sc:ti,,os com" :u·tilh :\l'in. 
que pudere111 sup ><>.' U•'; niío"dcye o n9o:e 1lc •u
ta.do esr1uccer que t:..cs navios fo~aru c<.1nsl:•11i·lo;; 
para nan~g-:~raw n a lagoa u•J~ Pai..n e outros 
logares do Rio Grande do S11l. 

O g»vCr lio n'l scutitl<i de 1uclho;·a~ o ru:1tcri:ll 
flucLn:into Lf'in pro(".1tr:1'lcl :v1opt.:l.l"' o .1rul:llu 1•nt.ll 

corr·~~1»:n1- lenl:e ,. de actõl""Jo <.:~>'"i : as inv!~ :1i.:.õ 'S 
1t 1(nl en1~1 ~ . . f;i p: )s..; •t c 1t1f1 :;~·:Latlc nial{~:"ial hol
]il.!r >, t.·!nl L'i):l l~'.t l ".l'b c.i :l '. 11)es..:; n1q i t •S i~tctra
l hador ;; . 

D nr d.>!"•! de [Plt ··lo pot· tl:n do~ <listrictos do 
1nnn ici t,io 111:utto e1Jus Lu~a1.·:i. L01'1uo;; oncom-.. 
rue:1<l ·,-.lo c:tnhues \V1tll\rnrtll, ouan<lo nenhum 
onL1·0 pni:~ •JS tcin ndq uirido. • 
. E' v ·.- i'd:tde, Sr. presi<leute, 'lue ue11hulll 
p•\i r. a do2t' o c:rnhão \Vitl1wor tlr: rnns es te :i.1·
guu1~nto ail•) pó..i'3 c,•ntrn:·ü r o \'ül·i r dest' nrina 
rlc H.·llc •·r. 1 ~ p')r ,pie :Ls o 1 )iuiõ~." são d~ve ·gentos, 
co111-. ·1u • c.dtl. p«i7. tem t!"a!.:1do <lc •do. •tM um 
sy~Lorn :1 :>e lt. t)·.)r~ .11 n:lJ se pô:le con tcs~ir o 
ralul' il.1 ~a11h:i .. "i \Vilh ·so~· th solJreLutl o ein re
la\-.;1•> à ::;r;~ \·idndc <lo >i•Ju ::iet il. 

ltec ·:bi honlcm um:c carta ele inform:tt;ão do 
chefe de d ~\-i iiío Jo-;;i da Cü>la Azcv~d·J , :\C

LuahionLc na ln.:;blcrr:t .,,,~si.> tinclo '' c Dnstmc
~:io do •Jn•;ouraç:ttlo Ri:iclrndo, o a11tllrid:ule 
coin :>ete ntc ; e cztn c.-irt.:. que tenho en tre 
m:lo.~ , sorv i r.~ d~ t•es ;:0s~:t :l.t.l ll!Jhrc d·~putfldo. 

0 clt•J:e C. 1~l.'\ Az•; ,·"d·J, 11uerondo a r tua.r 
a•1uelle encmll'::<;ado co": a melho:· a r til ila r in. 
ch:..1t1on l~011c11l'1·c1h:.i:i... c.~tabc l{!condo basos 
r>:u•n <J t:emLr:ito <1.• " '·tilI:ari:i. . Apresenla r::un 
:.rop ; ~t:H :v; º"~is :\t':iViLrrm.~ e \Vitliworth. 
se11<.lo r111e :i. 1.!ost·? 1tltimo fa bricante foi n mais 
1·t111bj,1õ:. 'l u:cnto :to prcç,i . a lc:tnee dos projccti~, 
fo1·ç:i de pcnotr:tçJo, rcl :ocid<\(lc em todas as 
(l i•L:rnci.:~ . mat•Jl'ial, pQ]o que fui esta pr,efc-
1·i<lo. 

Nos \:. c:irL:t o chore Cosla A4evc<lo , :ilóm de 
:1p 1·csent :11· ui11:i bl>ella C'1i11p:i."ativa ths duas 
[ll'Op<>st:l ~, pola •1nnl ;;o YC a su > et·io~id:tde d:. 
pl'Ci'cL'i:h\ em to:b,; .:is condições, diz o sc
gainto: 

o1. :\no tu • acl1ci. ele co tnc~o inclin:ldo :i ai·ii
Lhari<> tio \VithworLL , manifestei i~ t.i ;;o an te-
1·ess·)r de \". Ex. e d:~hi a ··:1.zõiv <!<: me autol'i:tat• 
:i. adop~~'io tlc ontr:i sob 11linhn rcspon sõJ.bilidade: 
hojc. por.Sr.1, inclino-me a essa :i.t·ti lha.ria e 
µa r:• S'~ :· rl.: to!/o s<111 '-'!'oloyista :iguardo :is 
cxpc ric nci:l.S CO•!l os nosso~ g randes c:mhõcs 
de 2•) llJ11,,:. ~i n1i•J :>:<l is!izercm, e r eje itai- os. 
ncnh>un:l J c:ipezn te~cillo~ feilo. O• :1p,1:irdhus 
do R iacl.1,elv p:xlor:lo roccbe1· outro\ a r tiUhar i;\. 
o sem :i. mi ni11u morl ificaçi:i·J : lude> cst:i e foi 
c1ms11lt ndo e p rm·isto. 

« :>:i.hi :i. ~ ~:-;-uint~ i·0~posLr1. ; ~Tu lg·õ cou-ç-c
nien tc :1 :L 1·Li lh~:i'1. conLmL<l.!.lri: l:mto rpmato 
me ci pos~ivd julg-"r ih a;;s:unpto. elb püc o 
Tli<tcl1>1do com ntn :•rmri.:i10ni.0 irr<:pboh::u 
si\'el. » 

A 1•ropostri.de \Vithwor!h aia<h f0i •n:iis :1cei
to.\'0! p '''' [\l ~ o eh ·fo Cost:i Aze.- edo foz ~l ·p~n
dcr a :1ceit • ç,1o rios C":rnh(1csi.lc n:ua cx1)encncn, 
ile morlo ·1Lw. foil:t '" c:i: 'cri · ~ncin.si ()S c:-.1Jl1iles 

1 não d ·l'e<ll bon~ i·esu lt.:i<lüs, o g'()\'erno ]•C•\l er:i 
1 :~pen .\~O lempo.po1·•j!lC te~ .i r1 · m.mda:·f.u• ·l· ou

ll'o;,rn.ts o illust~c chefo -'Onfi > que com o;; m~
lho.·:i111011 t1», r1 u · \Vithworlh f: z nos c'1.nhõ ·s , 
to:n:i.1ul i-n~ um is co:.upridos,:i. ox parienc i·t darC1 
bl)llS l'CSUih·los e fie :rii J e ll s COllSÍ•.h r:tdos CO>llO 
•lS 1u c lh•J1•es.r111 pelo me nos Cl)111 t'.J<las as qu:i.l!
(b.<ie~ Jc U Ol:l b1):l. arm 1 de gu~rl"a . 

1 E u resp~llv da prt:fo:rcucia sohre esses ca.-
1 nhô•)< •) 11 po:-;:;-J c i ti\r a 01>iuiâo, qne o nobre 
l 11~~ 1, ,?t.:1. )o julgo~r c~r:lnr~~id:J. o o ,;~ 1]0 Ct\pitJi() 

1 
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de 111ar e g uerr:' Ba;iti'Wt, IJ rh·~fo <ln nrti lh~- J n~v;0s 1[ ') al tn porte, pir:i desembarques, são 
ri:i: esle distincto o!li.·~i:1l ~11tm1do 'J'l<l n e:. nl1i'\o ·1 rcNm111c1t·bdos os rovolwcr<!s HootchkiS$, 
\Vith wo:·t!t ó o t11clh.•1r, e ncsL~ .!Cnli.lo tc111 pnh <1tt;elirladc explosiva doa seus projec tis ; 
d:v\o inf1Jr11t:t<:.õc:s o lia 1;ouc:os di.•s :n".1 r,,ft>ri11 mas dê'il.lc •1uc se lt'"to\ da~ · lanchas-torpe
em conversa •tll !l cC>m cllc tive. •h», r oa,truicbs de fo ~· ro e· aço, são p~cforidas 

Por la ttto, $1·. prcsidontll, não ltoti•:o er1-.J "ª a.; m ·t r.: [h.,doi·ns ?\ordoufeldt; pela qualid ide 
cncommcnd:i. d 1~ste~ canhil% !""'" o lihv;!i,.eto. si1p··rio1· 1h J'"ll'!lr·•çllo. Os ([UC pt'(•occupani- s'! 
Entre nós mesmo Lemo~ :i.· ei:pel'iench1 <h 11110 m11ito CQ!l'.\ gr rndcs dcsf\~tr~;; das lantha.~tor
elles so>m. porqtrn du1·:tnte ,\ g110rr•;1 rio P:t- pedll< :woc•tr:im maios do inutilisal-as e p:• r:i 
r :igm1.y fot'<lln e1aprog-t1do3 e deram "C~11prc os 1 ~;;<> j•rcfcrcm" r4 • t r . 1lhaJ.o~" Nord mfoldt,por -
melhores resul tados : ai nela 'f:lO manc,i:"ios pol' que e•q.rdo projcctis, l}U!l niio só rom~em o 
marioheiNs e sol·:\.iclos bisonhos, tocl:i.1·ia. :ip:·e- forro cl11 r.ost :do d:i l:i.nch1 , como penetra nas 
senta ram u«•s exl'cri1~11cia~ 111ccg-11ificos re81.ll- e :J,Joit·,,;; o iuut'.Es;\ 1•ss:1 fo r n>id·.11·"1 arm:• d11 
tados; sendo certo r1ue, co1uo 111el(l.l, 6 o utclho t• g-u··1· ra. · 
que h11 uo mundo. J\.l s qu'IDdo não fos."'i .1;;sim nw é t~mpo de 

Const:c-mc 'J"º as out1•as dive1'S<lS fa!Jt•lc:1s r"rn •diar o f.1cto: •:stão cncomnt'>ndado~ r•!
\'ÍÍO se P"ove1· do ferro de \Vithwul'lh p:tra wob~N; Hoo~chkiss . com .;!les devem ser nr
fazc r as s11as p&ç~s . m·:rl::; asq u •ti·o lanch1s ; s um1 vez ver!fica-

Qu:into a. mclralhadm·:\s,o noh1·c clcputndo pa- 1\11 n:is e:-::1 1 c ~·iou ci::i.s que ellcs dõ:o rnsult~dos in
r ece tnrnbcm cen<nt'll.r <lU'.l t!1·ess,,.uos a<l:1ui- f,.rôore~ a outr.• arm:-., o governo não t;)nt do.
rido, não as rnetralhador;1s i'lordenfeldt, ma5 ,.;d 1 "lll n:'io :1dquiril-os m •is . .. 
os ciulhões l:lootchkiss. O Su. DuQUE-EST!UD;~ T i:ixEl RA :-Em faz<Jr 

Si•. nt•esidettte, ::i. inda lambem não ost:\ d;\ d ti :1quillo ,1 uc devia. 
n. ulti";" pahna sobr e <[U;tl destas dua:> arrna~ 

· O Sn. CAl\~Eil\o DA Roeu ('miliistro da n•a-sej:1 a roelh'.)r. E' ye:·clnde (1uc n ma:or ntm1P.r11 
de opiniões é ew. fav.n· 1.b. 1.\lelralbadorn Kor- 1·inlln) : - ...• sendo certo todavia que o governo 
clenfeldt. . • • n!to desprezo. ele adq 1lirh· as metl•a.lhadorns Nor-

dcnfoklt, e plLra is~o Lem em estudos :i.s pro-
0 S1L D t;QtrE- E,TRADA Tz1xi:m.~:-:O.::iv.J 11:1 postas elo fnbrie<•nt rJ dssta arma. 

du<ida.. 
O Stt. C.\.R:>lllltO D.\. RocHA (;;iia isl"o da ma

i·iiiha): - •.. mas si cu r111!zcs.>C opror :l "pi
nião do nobre depnt:.ulo 1un:i. Oill rn mnitu va
lios:.<, diria qu e om Abr il prll~imo flad" c:thi11 
ao mar do.~ estaleiros de Tnalon o oucou:·:..-:ot!o 
F oiid,.oycmt nr1uado complo>t.nuerite <:o:n os ~:t 
uhõe.> re1"olwe1· Hoot~h kíss ; e lJ:>l'Cce <!' l ~ :e 
F i•ança n;fo hiwia de ar mal" um 1wvi01 1nod•;:·n1) 
e tr.o imporl,\lllC cnmo ii.•incllc r1u'l l:t?1.;oú no 
mar com 1111\;\ :'~L:la:i.ri:L condemn:1da . 

O Sn. F1\A:>c1sco So;mt: - !\ Lt!dl'J i:>.t'• ci 
l' el ;1tivo : o que hr~je ó mui to bom, :>.?>"1anhã cctlo 

8 o p~S$0 a0s outros progre$sos. 

O Sa. Di:;QUJo:- E S"l'ltAD.1 T1wrntn.A: - :.1 :1 ~ 
q ua1 é 11 opinido dos proflssionaes do lfraú1 t 

O Sn. C.1nxi;mo D.\. Hoc!i.1 í ;;ii ;>.i.,11·0 dn ,,:a-
1·i11J1a) :- :\. opiniih dos. pruftSsionaes do H1·a:i;il 
uão é accór<lc; o St'. ~o.piliio de r .. ~.g:i.ta :\folio, 
aut.oridade c:m1peteu to e qnc csl:i n~• Earop1. 
estuda.ndo o~ a: •erfci ço<11ncnt.os d:c u.rtilh,\r:a e 
:issislíndo .i co11s t..uoçito das q1uü1·0 l :inc h:is-tor
P ·d•lS, fez; "enc0mmcnda do 1·ewolvct' Hoot<:h
kiss. e 6 de ogin fül qno clle ~ <lo mui1.o l>O'.' 
qn1tli,lade ; o Sr . Baptista, pm·rim . . . 

0 Sn. Dt'QUF.-EsT1~ADA T;a:rnmA : - Qno <i 
o m :üs co:i1polet\lc . 

O Sit. C.u:~:&1nn o;, RocllA (mi;i.i.<t,. .) d.'.t nia
ri11ha) :- ... diver;;c d cst:t •ipütüio cnte~1·fondo 
que a metralludor;\ .\oi·J •Jnfeldt e s11penor . 

Mas, Sr. presidentn. cslrtthnc!•rse mesmo 
c.'l.da ttmll destas armas de g uer::i., vê-se <JUC niio 
se •lóde co111.tem11ar co:ntJlcta1nent.e o r.?v .. lwcr 
Ho

1

ntchkis;;. por<Jne est:i arrn:i l.'\.nç:t tambcm nm 
p~ojec~il º"plosivo de grnn·i·: f011·ç:1., <hndo os 
eutetldidos profercHcfa :i No;<lcnfe!llt pelo pode~ 
d:i pe11ct.r;1ção do son p~ojccLil ; tio modo 11ut! 
p:t.r3.certos cnsos, por oxcmplo, p:i.r.•aL.'HlnC> do 

O S11. Fn.\Ncrsco Sona),\ : - E não põde ha-
..-ot• regra absoluta: nm ::1rm:1.mento ó melhor 
par~c u nt cf!'eito, e out1·0 p::i.ra otttra. 

O Sa. C}.JtN'Z:IUA OA RocHA (1nir.istro da ma
,·i11h•n : - St'- pl'esidentc, n:i.da d irei sobre o 
cotllrato t.lo enconrnç..'\do Riachuelo, porque 
pimco poderia :i.diantar Mque j:.i fo i dito cla.rtl.-
11\cnto, com tod<~ ;i. le"'ldade, pelo nolH·e depu
tado [lcla t>rovincia de .Minas, ex-ministro da 
rn:1.rinha.. S. F.:s:., com t.oda a<1uella. su3. lea l
<lntlo, e l:t.r eza. e prohid3.de, oxplicou os factos 
,1,t · se cl.Jram com relação ao contrato desse en
couraçado; e ach:i.ndo- sc a q11est5'.o affect;1 aos 
trlb>llUCs. narece que nada ru:\ls se dc,'e dizer. 

N:to possô, porém, deinr de res;lOnde!' :1 um 
pouto do di.>curso ~o nob:·c dcput:i-do pelo i:tio de 
.Jnnciro. <1 11~ r.ons1det•on qu~ a Stttt 1ção hb ·ral 
ltwi:i ~11 n 1ndo a ;,a fü1odía, desde que, tendo 
cond1rnin:1do o l nclepc1id.encia, tU:tudou con
struir'' Riachudo. 

Si·. 1•1•csidente, não lu palinodia als-um.i, 
uú1t• o p:dido libe~al retra tou-se do que al
" nns d o $•)11s ru·1is distmctos chefes e soldados 
;!isser:wt co:it•~efação ao I nrlepeivlen.cia . O cn
co11~.· ~aJo Riacfu<elo não ó o lmlcpendenci1,1. ; 
ó ltm nnvio cotn1•letameute ditfe~ente . 

o SR. F t1A:;c1sco SooRÉ :-E que no; serve 
muito me lho~ do qt1e o 1 wlepende;icici que 
custou 1imito mais caro. 

O Sr .. CAR:>HILVl DA. Roc11.1, (-iainistl'o da ma
l'inha) :-Com rabçito á 1n~ rcha. o encouraçado 
I nrlcpc;idcncia era d~ for <;a de 10 milh:ll!, e o 
Riachue/.o ê de i4 . 

C0n-t rGlação ao calado, o Riaclmelo tem· 
Hl i/2 pli~ e o Iiide1)t:Wlencia tinha 25. 

O encouraç.:ido I 11de~1idc1icia tinha carvoei
ras p:>r:l q~ro di.;\s _de combustivel e o Ria
clntdo tent pam iO dias . 
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O encouraçado Riachuclo cu~tnr:i. crei? qu~ i <lendo ~tw ~óa temos povos ribeirinhos, que 
no U19.~inv1 4.2UO:OOO,~; n Indep~mle11cia foi ;, nos podem lllCOtUllloc.la1· do uma hora. \J&r:l. a 
contr;;tado po: seis mi! e tantos co11 \JS. : outi•n, en t.JllJem 'i ue de\'emus prefetir a con-

Além disto o encouraçado Iwlepe1ideii:ia er:J. 1 struc,ão rle c;inhoneiras de ferro e de madeira, 
apenas dCl fe:-ro, e o Riadruelo te!ll uma cou- que po.5saffi manobrar no ín~erior dos rios. 
raç"' de fe~ro e de aço, o que lhe. dá uma quali- E' dab:ii:rn de um certo aystema que pretendo 
dadc muito mais apreciavel com relação'' rcsis- mandar fazer algumas construcçõea. 
tencí:i á artilharia inimiga. O !lobrn deput:\do tamhem foi injusto quando 

Não posso furta.~-me de ler :i c!ltnnt·~ o treclio considerou r1ue f6i-a um erro administrativo a 
da c~rt.a, e. que b.1 pou.co me referi, do chefo con~trncç:ío dos dous encouraç.ados monitores 
Costa A7.e\•cdo sobre o encotmtç tdo lliriç/wclo: ,s.,[i,n1i~s e J a~ary. 

" Neuhurn pronssio11al de nob, 'lue l"tn tid" l\il1J me caue defender os gornrnos libcraes 
occ"sião de· ver '~ cons~n1cçi'io do Ri11c/1 trcl "· 1 •les>e ()t':o, si e:ro e, p~r11uo, c:owo s"be o nobre 
de conhece~ de seus plano~, deixou de surpt·o11- depttl,,Jo, es,;es uavios fors.1n construidos na 
de~-se. E nem outrJ eo11s:i. pode:·ia es11cç11'<nos sittiaçiio consel'Y<idor<'-
desde qlle para islo houve o cot1cn-r$O de 011gc- :.tas, s~- p:·es1rlente, não foi um erro a acqui
nheiros <'.'omo N. Barnaty. chefe dos con,11·r1ç- s!ção des,es n<>rios; pilra o ftm a que se dos
tores do almir;intado, Sir C. Peed. G. RenJ··ll. tinam. para o ;eL'ar no P1·at:1, esses navios têm 
Kelson. Tr~jano de Carvolho e outr"~· u1ur r1•1alid ·de mui te a:>r·.JCiav-,1 que é o seu 

Ainda no rnaz findo Mr. Deluussi. ciiefe c01Ldo e a stui. construcção. ?'ão siío navio.a 
technico da; C•:.Ustrucçães n:waes da frança, para n~»·'g'<lr no :Llto mar; m:i.s ainda. assim, 
fez os maiores slog-ios "º nosso cnc:oúraç.:i.do, sal)' o no})re depntado qu·' um delles veiu da 
"onsider:•ndo no conjunto de seus melhora- Fh oça para at)tti, s ·ndo que o outro é que foi 
mentos mna iitachilla de [/t:cn·n sem 1-, r.~I pt·c ·isa ser cotnboiado. 
ainda.» Notara"i-sc def•.•itos no lem•) e em c •;rtas 

Po!"tanto 11. sittt~l}ãa liberal, innndan•lo con- q ualid;tdes nauti r:a&. mas ess 'S defeitos for•m 
struir o Riachiielo nestas condiç:íes, nào c:i.nLon cot·rigidos. e hoj <~ são dous n:cyios impo~tantes 
a palinodi:1, n.e:u se retratou do qt1e se clisse pa~~ qu:tlque,· r,,·ec.tualid tde no ootual:'io do 
com relação M Indepe11denc ,a. Pr~t:i.. · 

Depois e sabido ·.1ue " pr·incip~l accu~a~iio, o Sa. DuQuE-ESWAOA Tta:n.rn.t:-S:<o l!.a-· 
que se fez sôl)re a construcção do Iwlepen,/en- vias de rios. 
eia, foi po1· ter o governo mand,tdo construil--0 
por ~uíl. alta recreação, e por tão g,.an<le J8ço, O StL C,u::>EIRO DA RocHA (miaisti-o da 
sem que tires~e autorização p:ir~ isso, ent •e- i>io:rinhc,):-- E' ~or isso que disse a V, E~. que 
tanto qne o Riachueln foi m:i 11dado con~tr1lir não :.adíamos ter um typo_ Para os rios, esses 
depois que o 1•arla1nento deu o credito de nayios siio ma~niricos. para operat· n.o Prat!l., 
5.00:'1:000$ para melhoramentos <lo material da s<io <lc j~ quaJi,iatle; mas. si quizel'mos man
arruada. (.!poiados.) dal-os. n:cveg"r nos graudes :n~res são impre-

Perguntou tii.mbeul o nobre deputado qunl o st:w;;1s 
tYl'º qae o Bri1úl escolhia par<L a1> suai; con- E cst;ts ~bscrvaçõss so "-p;Jlicnm a quncsqucr 
s~rucções~ outro:; nanos que se deseje desloc:i.r da saii ap-

Tambem não posso responder ao nobre de u- plic,1çii.o 1 «i.rt1c11lar-
tado neste ponto, não porq11e o Brazil não saib:t Perg-trntou o nobre deputado si o goYO!"no do 
qual o typo que dev~ n1:i.nd:t~ construir, 1aas l:lraúl ,jâ havia adq1ti1·ido o segrGdo do '\Vhit
y.orque se dere nt'>n~"r cons•ru1r tufos os t,)'i'os; khea<l, segredo este que estâ adquirido por 
conforme B< necess1dade e o Jogar onda 0 m Yio cl_i ,.,_,rs~s p:>izes e até pela Re;1ublica. Argen
de\·e operar, 11m só typo não pôde ser csco- trn:i. • 
lh.ido. N·fo Jlreci~:wa que a Re[tuhlica Argentina 

E• assim que, quando tivermos de defonrler e out ro> p:iizas já tivessem adquirido este se
os nossos gran<les portos e de ferir g-1·:i.ndas gredo. 1:ara qu~ .nós o til'essemos, eu já. me 
combates no ocea.no; não podc1uos deixar de 1 poder1\c ter d0c1d1do om favor dasts. acquis1ção 
preferir os encouraçados, E •1uando quiz~ 1·mos ú não tivesse re.cebido ha poucos dias uma. 
exe~citar os nossos officiaes ele marinhtt ; fazer carta de 11111 officw,J q tie esta estudandç na Eu
gra11<lcs e,,-aluç.ões, de,·e1t1os preferir as con·c tas ro:;~, d-,\ndo-1ne as melhores 'infor10"ções are· 
e fr<~gata.s de ma~eira ; qu:rndo dcs•º.iaruws spc1_to do eorpedo_ ~ay _. _ _ 
poltcrn.r º" nossos rios e ensc:idas, niio pudemos D1z-_1_ne este official de mu1ta competenc1a, 
prescindir das canhoMiras e do<; pequenos o _Sr. Yrntm· Earret?• q~e em .Julho ou Agost? 
navios. (A.poiados .) vao fazer-se e::q>errnncias desse torpedo, que e 

Portanto, nâQ ac póde em absoluto di7.er :i.inericano, e se;:undo ai~ uns <le muita •anta
qual o typo q\te o Br:izil deve acêita1' pra s.s gew, e t,üvé~ \.}referível ao \Vhitkhead. 
suas construções. Então, desde quo tiYe est;i communicação, 

H!I. estudos feitos pelo . conselho naYal, pelo man~ei ouvir o Sr. capitão de_ mar e guerra 
~onselho . de estado, por dlYersos offià·e~ com- Bapt1sta, competente na materia. e espero a 
petentes, e :i.o '!mÜ pl'OCll~o ultcn<li:r nas c:m- ínforma;;iio para ver si de\'O adquirir o se
strucçõea rios novrJs ua\'ios. ·1 g-i-0do ou si dern esperar pelas experiendas 

Ha alguns qu~ entenrlem, po~ exemjli(), qne 1fim de conhe ;er qual do~ dous e preferivel. 
devemos constrmr de prefe~enc1~ ,os ~ruzado-1 E a n.ão ser i sso, já teria comprado, porque 
res de fer~o~ que bons rr~sulta~os tern dncla nos d'"ste ou daquelle nós precisaRJOs, ;'l.té porque 
Estados Un1dos; outros, poreni, cowprehcm- 1 temos lanchasjà encommendadas, e ellas todas 
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têm os apparelhos par(l. expedição dessas armas 
destruidoras. 

'Pe1·guntou tam~em o nobre deputado, e como 
que cellilurou que viessem lanchas-torpedo des
armadas para o Brazil. 

O SR. DuQuE-EsTR,\.DA TEIXEIRA :-Notei q110 
custasse despeza a sua montsgem. 

O SI\. CARXE!RO D.I.. RoCH.l (ministro dama-. 
rinha):-Notou q_ue custasse despezas a sua 
montagem, <lespezas essas que po.dia.m serdis
pens'ldas. 

Sr. presidente, fez-se a encommenda de cin
co lanchas-torpedo, e est:ibel~ceu-se nessa 
encommenda que qllr.tro de\ium vir anuadas 
de França, onde se estão cous~uindo, e uma 
desarm~da l\fitu de quo aqui os operarias do 
nosso arsenal e officiaes incumbidos da,s i·e
spectivas offlcina.~ praticassem e vissem como 
se at•ma vam "ssas lanch~s. o que e de urna van
tagen1 imrnensa para a nossa inr!ustria naval. 

Com effeíto esti\ se arDL;tndu uma lancha com 
a inspecção d<l pe1·it0s que viei·am de França ; 
e111 pouc~s dias ella será. hnçada ao mar e as 
outras virão depois completameute armadis, 
como lrn pouco chegou ao nosso porto a Cen
tella, com destino a Repablica At·gentina.. 

Não posso dei=r passar sem reparo uma ac
cusação feita pelo nobre deptllado quando fallou 
sob1·e a :nnianthiD.a. 

O nobre deputudo formulou a su.,_ accusação 
de modo que parece que o official que se acha 
na Europa no estudo de artilharic\ ignor.t os 
rudiruenLos da su:·, arte. 

E' verdade que, em i88i, o capitão de fra
gata Custodio Josci de Mello communjcuu ao 
governo as mntagens da amianthina n:\ fobl'icn
çli.o dos cartuchos, mas niío com o fün ele fa~er 
uma descoberta. Estando enc'1rregado de uma 
commissão de ar.tillrn.ria, e \·eriíicando quo 
div<lrsos paizes estudavam o molho!" meio de 
:fu.Lricar os c:;i.rtuchos. entendeu de Beu devei' 
comruuuicar ao governo os melhoramcutos a 
respeito dessa malel'i:a., afuu de q uc o Brar.il os 
adoptasse. E t•into esse offici:11 não ignorava 
que no Brazil ja'.estava ,tdoptad.'\ a aiuian.tlüna, 
que no seu ot!icio decb..-a que sn.l>ia '1 ue 110 

e:s:ercite os cartuchos eram fabricados daquella 
mll.teria, nilo o sendo na armada, porque havia 
ainda umo. gra.nde quantidade de baetillu, que 
era preciso gastar. 

Quanto aos officiaes que se acham na Europa 
estndan•lo, o meu nobre amigo ex-ministro da 
madnh:ideu as e:s:plicações convenientes. 

O SR. DuQU!!:~EsTruo.~ TxrxzmA: -Si V.E,.. 
continuar nesse caminho, conlinúa o abuso. 

O Sa. C.1.rr:sl!:mO nARocru (ministro ela ma-
1·inha) : - Jâ mandei ordem para que quatro 
desses of!icfaes voltassem ao pafa, porque re
cebi conunuo.icaç:io do chefe Costa Azeyedo de 
que não precisava mais doa seryiços de tres 
ofiiciaes que li estavam como seus auxiliaras; 
mandei retirar um outro e pretendo r~tirar 
oa outros. 

Ha alguns que estão a terminar suas com
missões, faltll.ndo ll.penas dous ou tres mezes. e 
me parece que a esses não vale a pena m<J.ndar 
busca.r. 

V. I.-57 

O Sa. Al>iDitAOE FrGU:EtRA :-E' bom mandar 
a ordem desde j:i.. 

. ('.) SR. CAaN:i:mo M Rocru (rafoistro da ma
rinha) :- Ji pensei nesse ponto e creio que 
não desprezarei a opinião do nobre deputado. 

O Sn.. ANDI\ADE F1GUl!lR.A. '.-Eu o louvarei. 

O Sa. CAI\:sl!:ll\O DA Roc1:1.1. (ministro dét ma
rinha):-Falb.ndo sobre o pessoal da armada, o 
nobre deputado notou que quer os nossos offi
~iaes, quer os no~sos mo.rinhci-i:·os, ~não têm a 
instrucção profissional com-emente. 

Com reh~ão aos nossos officiaes parece-me 
que a censura não ó cabida, porque, si ha urna 
classe illustrada e dedicada ao estudo,é a classe 
dos nossos otliciae> da l\rmada. (Apoialos.) 

Quanto, po1·ém, aos nossos marinheiros,elles 
não tem at1uella instrucção pratica e conve
niente ao servico a 11ue se destinam, e não a 
tem por muitas razões. 

Com eif<úto as ... io.gens não ise tem r epetido e 
os exercícios de artilharia. não s<LO frequentes, 
de modo que os nossos mal'inheit·os não estão 
habilitados como de\'iam estar. 

O nobre d0putado, continuando, pe~g-untou 
a opinião do governo a respeito da e~cola de 
mat·inha. Não quiz da1•-rne o pr;i.ier de emittir 
a. .~ua opinião 1 aguurdou~f.i~ pura OU\'ir, po1·~m, 
a minha, o eu vou da.1-a conl toda a franqueza. 

Como S. E:s:. sa.be, encontrei a cscob de mo.
~inhn tra ,, sferida pal'a o ar,enal, e parece-me 
qne,a. não se construir um edificio em amá ilha, 
ou mes,1:0 em 011tro ponto aprop1•iado do conti
nente, ella est:i. ahi muito bem collocada. Não 
tenho a opinião, aliti.s seguida por alguns, de 
qne a escola de ma1•inh:i deva ser aquar,ell\da 
no mat', em um mwio. Ho. muitos pa.ize;; que a 
tem om terra e aqucllcs qt~e a têm no ruar ó em 
navios fundeados e fixos, quo.si como em terra. 
o ciue ó prociso, pot·óm, r~1ue eas~ ~cola, g_uer 
no cuar, 'i uer em terra, tenha. ex en1c1,Js praticas 
e possua. navios onde p0$S:J. euconlmr :>. fain:i 
que teria si fosse collocada em ernbrcaç\ies 
no Ular. Dcsd0 quo ho.ja todos esses excrcicios, 
é i .. clefferentB que a. sscola seja em terra ou no 
ina1•. Além. de quo sab~ i'. Ex. que, por mais 
ya.>to que so.i•\ um navio, ellc nfio tiódo possuir 
nunca aciuellas coudi~:ões hygienicas como (l!ll 

edificio em terra. 
Demais, a instrucçii:o hoje jã não estã ::fo li

mitada, não carece só de aulas, precisn de la
bomtorios e de outi·os elementos de studos 
prll.ticos, que não se podem obter a bordo. 

Sobre si 0 alumno deve passar o 4> llnno 
a bordo ou em terc-a, me par0co que o que se 
pratica deve contlnnar. 

Sabe V. Ex. que o 4° anno da escola de ma
rinha e dado em viagem, c tem este systema 
produzido iuuüo bons resultados, podendo s<lr 
Que convenha tirar deste 4° anuo algumas rua
têri.:•s, que devem s<ir ensinadas de preferencia 
em te~rn. 

E' assim, 1;1or e:;:emplo, que o direito rull.ri
timo e ~ diplomaci:i. são estudados no 4° anno 
em viagem, quando podiam s<>r estud~dos ~m 
terra nos outros annos ; mas as outras ma.terias 
que constitu~m o curso do 4" anno, devem con
tinuar a ser estu<fudas a bordo, durante a nave
gação. 
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Ontro ponto que occupou a attenção do nobr e 
dt:tiutado .ioi a classe dos machillistas. Com 
effei to esta classe é bem import.a.ute; e com os 
progressos, €JUQ a arte de construcçiio naval tem 
feito , é uma classe que deve ser muito bem 
11mp:u-o.da. e seria.mente tratada. V. E::t. s\\be o 
papel impoi;tante que os rnMhinistas exer
cem em um na. vio de guerra ; mas par:i o me • 
lboramento dessa. classe têm havido motivos 
que não s:1o puramente do iu·bit rio do governo, 
são molirns derivados do reglllarnento que r e
formot: aq uolla classe. O nobre deputado disse 
que o governo podia ter resolvido a~sa que&t:ío, 
porquanto o go\•erno tem a faculdade de in ter
pretar aulhenticameote os seus resulamentoe. 
Mas as dU\·idas, que appareceram com relaç!lo 
ao reg-ulamento da. classe dos machini;;tM, n ito 
são daq ue!lns que dependc111 de uma n1e lhor 
intelligencia dadg, a este ou aquellc artigo de 
le! ; or:i preciso e é preciso tal vez crear direito 
novo, cre::i.r disposições no r egulamento ; e esse 
direito não cabe ao governo ; o governo a.penas 
podi:I dar 111na int;;)rpreta~.ão ao reguh mento, e 
mesmo nesb faculdaEle de interpretar não tem 
D amplitude que se lhe quer a.ttribuir', ó preciso 
attender à lettra das disposi~ões e ao esp1rito de 
cada urn:~ dellas. e não ir adiante. Em virtude 
des~as dtwidaa ·11ão tem podido o gove1·no atô 
hoje faze r a promoção destes empregados. 
Os m@us dous illustres antecessores cuidaram 
seriamente desta questão, ouviraffi os profissic>-, 
n a.es. consultaram o conselho ruwal e o con
selho de estado e deixaram um grande cabedal 
de inío~mnçfos quo eu ;igora. mesmo tenho entre 
miio~, podendo talvez garantir que por ootes 15 
dias fare i a promoção dos m:ichinistas . 

Foi , porém, injusto o nob1·0 deputado, qua ndo 
disse que havia um machiniata Far ia Lemos, 
filho da nossa escola de mach inistas,que, por não 
ter sido p:o.sea.do :i. classe superior, viu-se no 
desespero de pedir a sua demissão. E' verdade 
que este lllOÇ.O é filho do distincto magistrado 
o Sr . Fari:I Lemos, que, àando um bom e:tem
plo, foi matricuhr-se na escola de wa chinist."l.S, 
obtHe a s •Ja car ti\ e entrou, n3. fórm.~ do-regu
lamento, 1::ira praticant-,; mas, desde que n ilo 
tem havido prom~o, não podia este pmt'cante 
ir pam :i classe superior, nem meswo, segundo 
as inform:.ições que tenho, havendo promoção, 
não pôde ser promovido. porquanto o regula
mento exige para a promoção de um praticante 
~ 4" classe doas annos de embarque, e esse 
mo,o foi nomeado em 29 d~ Dezembro de -1880, 
fez um~ \'fagem na corveta Guanabara, e niio 
tem ainda o tempo para ser promol'ido. Demais, 
o seu ! ·edido de demissão foi indeferido e elle 
continúa »m ser\·iço. embarcado n a corveta 
Gtwnabara. · 

A ultima pa.rte do discnrso do nobre deputado 
versou sobre a lei de 18i 4 ou sobre os meios 
que o governo tem de completar a força da ar
m ada. 

Esta. questão, como já decla?'ei, é a maia 
seria que se põde levantar, por'lue, como disae 
o nobre de;;utado, :i.s esquadras unprovisam-se, 
h:i sempre paizea que em conjuncturas difficeis 
cedem os seus melhores vasos de guerra, 
desdQ que lh'os paguem bem : mas o pessoal é 
que não se póde improvisar , é indispewiavel 

um certo tirocinio para se fazer de um m 11.ri-
nheiro o que elle deve ser. · · 

Jã me preoecupava esta questão ; e desde qU:e 
tornei eont:i da pasta da marinha dirigi as mi
nhas o.tten ções para ella. ; tenho recommendado 
a todas as autor idades :i maiol' diligencia para 
acquisição de voluntArios, dos menores, ' para 
C?mpletar a o meno.~ as companhias. de a.pren
d1z~s. 

Não posso cons~guir tudo de um:i vez. Na 
proposta dll iii;:açi!o do forças de m3r qu~ tive a 
honr:\ d ' apr .is ·ntar, p cli algumas provid~ncias 
conducentes a :inim·ir o recrut.'tm~nto p~ra a 
armadn e a compht:ir :1 forç:i precis:i.. Não mo 
compet~ . p·~h lei de 1874, dar o 1nenor passo 
p~r.: :i oi;:ecução d ·ss·1 l~i. V. E:t. a conhece 
m·~lhor do qu;i cu, e dwc s.~ber que ao minis
tro da m:i.r inho. $Ó incutJ:1be pedir em. Fever eiro 
ao minister io da gu~rr:t o num~ro d~ pr ças 
quo pr~ cisa.. Isto j:i s~ ~-!z, e sei qu'! o ineu col
l•ga da gu·"rri tem tom ido todas as p7ov-.den
cias no S-:lntido de '>xecut:tr a lei. Ent ndo 
como o nobn d •put~do que essa I~i dwe ser 
cxccubda ; é uma. loi do p.,iz e emquanto não 
for revogada d•JVe produzir ª-' s0us etfeitos . 
Tem ach:ido esLa l .' Í d:fficuldades, como V. E:t. 
não pócb ignorar, porque são viaiv.ús. 

Eu c.cho que essa lei não so eoadu11a muito 
com o espirita da população, tem encon trado 
alguma resistencia, porque Y. E:s:. sabe que 
elb for~:i. n inciividuos que podia.m ter outras 
a.pplicações a i r para o e:tercito. 

.lllas, como quer que seja, é l<?i do paiz e deve 
ser e:s:ecutnda. 

Entendo que essa lei, uma vez e::i:ecutada, é 
uma. :i.maaça e póde s.ssim concorrer poderosa
mente p:i.ra animar o i;oluntarisdo. 

No tempo em que e:i.;is ti~u o recrutamento, 
h avia rna.is concurrenci.a de Yoluntarios, por
que muitos indivíduos que ei;ta.vam nae condi
ções de ser em recrutados preferiam auferir as 
vanta~ens que a lei offerecia aos voluntarios, 
fugioao assim das gnt·ras da policia. 

Quanto ao YOlnnt'1riafo, é nullo, e e u já. tive 
occasiào de dizer que no periodo de 46 :u1nos a 
a rmada te\·~ 200 e tantos voluntarios, sendo as 
deserções na r az:ie de 130 p~aças por anno . 

Qua.nlo à companhia de aprendizes, entendo 
que derem s er r eorganhadas. Deve-se diminuir 
o numero, e\·itand&-se grandes despeza.s sem 
vantagem real ; reduzido o numero poderemos 
datal-as de comrnandantes a inslructores suf· 
ficientes, fornece r-lhea nwios proprios, para 
que c~ses aprendizes vão instruidos qaando 
tirndos para. grumetes e para os ou troe serviços 
da armada. 

Me parece, Sr. presideote, que nada mais 
resta responder :ios nobres deputados e que to
quei em todos os pontos dos discaras proferidos. 

O SR. Flu~c1sco Sonni:-E com vantage1n. 

O SR. DUQUE-ESTRADA TEIXEIRA:- Sob:re 
promoção dos machinis'.as não ouvi. Pretende 
conservar a s estações nava.es camo se a('.ha.m 1 

O Sa . C.1.RNl!;IRO D.\RocHA (ministro da ma
ri:nha):-SoLre a promoção dos m:i.chiniatas jà. 
informei a ca.s • ; q:ianto as estaçlíe3 navaes aou 
de o;iinião qne estas de~em ser mantidas, não 
nas condições actnaes, porque actualmente só 
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existem no papel, mas àe maneira que a ma
rinha de :;uerra se estend:i por todos os pon· 
tos do paiz. Em vez de estar concentrada a at·
Ill&da no Rio de Janeiro, o paiz deve ser divi
dido em districtos· nava.es para. que os navios 
cruze1n en\re as provincias que conatitnem 
cada districto. 

As esta.ções como $e acham não podem con· 
tinuar. 

Hit. um chefe, um ajudante e ·um ou outro 
navio impresta.vel, mas de3de que se nomear 
um chefe e dota1·-se cada. distr1cto de lres ou 
quatro .iavios, obrigados aos cruzeir os e que 
nelle se re,·ezem, o -erviço da. armada. apresen
t ará. bons resulta.dos, porque além de outras 
vantagens, os navios farão a policia da.~ ca~L:i.~ 
do paiz. 

O Sa . DuQuE- EsmADA TE1XE11.tA : - E a 
permanencia. da tri ·olação em navios e ncaura.
çadva com prejuizo da ~ude i 

O SR. C.\Rxirao DA Roo1u (mfoist1·0 da 
ma1·inha) :-Tem r azão o nobro deputado. Os 
encoumçados o!ferecem inconvenientes pelas 
condições hygie.nicas, e .não se deve consentir 
que ll. marinhagem e otticines permaneçam 
nelles por muito tempo , porque é e:tpol-os á 
morto, elles se di:wem revezar parn que tor!os 
gosem d;,s v::i.ntagons e desvantagens do ser
viço em taes n:wios. 

Respondendo ao nobre deputado pelo P:>rA 
i:lirei que desejo dotar o arsenal de sua pro
vincia. de machina.s, de uma serraria., de ma~
tona, officinn.s, etc., e não é difficil desde que 
me derem os meios. 

TGnho o plano de fazer o que puder dentro 
das forças do orç.amen to a. esse ll.l'senal. 

Nüo farei tudo quanto desejo porqua os arse
naes precisan1 do muito, desdo os edifi.cias em 
que habita.m os inspectmes e e~tão collacados 
os offici 1es até a m:i.is pequcm :i. repartição. 

Não poderei f :zer ta<lo de repente e de um:1. 
só vez, porque me restringirei á verba do orça
mento, mas desde que o parla.monto me facul tar 
meios, eu.terei muito prazer em aceitai-os e 
em beneficiar esses estabelecimentos, 

O nobre deputado com seus colleg-:is promova 
a prestação desses meios que eu satisfare i o seu 
p:i.triotico desejo. 

O Sn. D CJ QU:&-ESTRADA TEIXEIRA:- :Muita 
cousa . se póde fazer sem dispendio de di
nhei ro. 

O Sn. CAnxE1no D.l RocHA (ministro da ma
r inha):-Sci que nlg umi cousa se 1~ódo f.1 zer,ma.s 
no estndo em ciue se ach•1 o materrnl d;i a rm:1d11, 
ja não digo só o mltarial lluctuan~e, mas os es
tabelecimentos e esse outro matentl, nM f~r~as 
do or ç:•m•mto eu não poderei sat;qfuz er a todas 
as necessidades do serviço. 

Por outro lado as abras tem um tem~o fabl 
para serem f:!itas, por isso restr;njo-me ao or
çamento, mas si podess~ fu:t er qu~utas ~ão pre
cisas, ao mesmo tem;>-' eu seJ'la. obr1g~do a 
pedir mo10s, rorque,repi~o. a ªl'm!1da 11rec1sa de 
muita cousa; quer do se11 material llnctuante, 
quer do seu material fi~o. · 

Estas e:s:plica.ções dadas ao no~re dep1:1tB:do 
~lo Pará, dão s. medida da nunha opm1io 

sobre o arsenal de Pernambuco, que pretendo 
tambemorgaufaar,não come> se acba:va, mll.f! de 
modo coa·.eniente . 

Foi np1·eeentadn hontem uma emenda, que 
só hoje li no Diario Official, habilitando o i;o
verno a fazer aa obras indiepens:weis n:.quelle 
a rsenal. Si © nobre deputado pelo Parâ seguir 
o e:i::emplo terei meios para beneficiar os d0us 
arsenaes. 

Par ecendo-me t.ei' respondido aos nobres de
putados que me interpeli:iram sobre a admiais
tração a uieu carga, nada mais tenho a dizer . 
(.ilft1i10 b~n~; muito bem.) 

São i.idas, apoia.das e entram em discussilo M 
seguint!l!J 

Eme?ldas 
Fica d'ora avante elevado à categori3. de ca

deira o ensino de apparelho e manobra na es
cofa de marinha e o resp !Ctivo profossor a C&
tegoria de lente com as vantagens e garanti.as 
que lhe forem ínherentes. Em f :l Jo J1mho 
da 1882.-Le"poldo Cmiha.-M atta Machado. 
-J. A. de Siqueira .-D. Cantão. 

Os yencimentos de director da secretaria. de 
est.ado dos negocios da marinha serão diatri
buidDs pela mesma fórma que os do director da 
secret:ir ia. de estado do$ negocios da guorra. 

Sala. d:.s commissões da camara dos depu
tados, ô de Junho de 1882.-Francisco Sod~·e. 
-Amaro Be::erra.-Lol!>'enço de A lbitqicerqiie. 
- Rodríyues Pcio:oto.-Rodrigi;es Jirnior.-
A11tonio de Siqueii·a.-Bezel"!"a de llfene::es. 

O Sr. Ulyso;;es Vian.na: - Sr . 
presidente, V. Ex. e a camara camprehendem 
que no espaço de tem~o que rest:i pouco pode
ri:i. dizer sobre oa d1il'erentcs e unpor ta.ntes 
negocios que c~rreru pelo _dep:i.rtame1?'to .da 
marinha, por maw que me qu1ze55e r~stringtr. 

Si tivesse tempo, d' ·n lre as questões leva.n
tadas pelo nobre"!leputado pelo Rio de J .. neiro, 
occ up:ir-1ue-ia de pref ·rencia de dous :111s~
p1as : a construcçiio nava_l, tal qual entre nos 
ó praticada e a no; s:i. m!'nnh:i. mer.:!:uüe, estu
dando a sua actual situação e os elementos de 
que pr ecisa. para a sua futura prosperidade. 

N:lo tenda tempo, e não querendo abusar da 
attençiio da caea em hora t~o prolang~a .e 
quando a.s a~ten yões estão ~a~1gadas, me l.um
tarei :i. dir igir ao nobre mm1stro da marinha. 
uroa pergunta, uma voz ll,Ue as ultimas pala
vras de S . Ex. nlio prcc1sarsm bem qual a 
intençiio da governo corn relação i emenda. 
por mim apresentada, de accôrdo com a.lg uns 
outros collego.s de deputai;.ãa, sobro o o.rsenal 
de m~rinha de minha província. . 

· Sr. · presídente, V. E:t. sabe que a igual
dade é a condição da j ll•t iç:i. . No fervor das 
econo111ias feitas pelo minieterio 5 de Janeiro, 
economias que em ger~l só posso louvar desta 
tribuns. o arsenal de marinha da minha pro
vincia foi ferido por um r&io, quu~ qne desap
pa.receu. 

O SR. DllQüs-Esnun.1. T1:rn:iiu :- R.à.io·libe
ral. 

O SR. U.t.tsslill V1~.1. :-Si identicas eco
nomias tivessem sido feitas em todo os a.rs~ 
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nnes do Imperio, si ellas não se tirnsse.m limi- I nas offic!nas mantidas pelo Estado naquelle 
ts;tlo unicamente ao arsenal de marinha de esta.belec1mcmta nayal. 
PerMw.b~co, fique V. Ex. certo de que eu não 1 Nestas condições. e não querendo alongar-me, 
protestarrn.. . . . uma vez qus a hora e5tá quasi a dar, eu me 

Eu tambem soi; partida.rio das economias. limito a pedir a S. Ex .. o ho1.rado ministro da 
P~nso, Sr. president8, que, no estado actur1l 1 lllilrinha, que se digne de decla.rnr si aceita a 
das nossas finan~as, nos d~vemos seguir antes 1 emenda por ruim a.pre~entad~, de ãcc6rdo com 
de tudo ~· e:x!m_rlo d:t _It~ha! ~ue só a .1'.,odo1· de j outro$ coll_ei;a.s de de_Pu~ação, referente ao. ar
grandes e se,0~11da3 dmunu1~oes de :J.:spezas, sena] da mmha pronnc1a, emenda que unica.
se~i: d.esorganisaçues, tpdana, ~~ serviços ne- mente determina a restauração do pessoal e das 
eessar1os, tem conseguida equilibrar os seus ofücinas, .segumb a leg~sl:i.ção ante:iol" dos 
orç~mentos _ha longos annos fechados com ria- dous decretos de 6 e j de llfor~o do iBSO. 
ficit. ppoiados.) · lh 

J:\fas, não tendo sido igual ;i. medida pa~a todos O Sa. Fl!LICI~ ~os S.1.xroa: - E me cr con-
os arsenaes, tendo sido unicamente ferido o ar- v_ertel-:t em au:nho M Lycau de Artes .e Offi
senal de niarinh(\. de Pernambuco, nós, depu- cios, L(l.nto de Pernambuco, como da Bah111.. 
lados dessa prodncia, temos necessidade de O Sa. DuQ.uE-EsTnADA TErXErRA:-Ora vamos 
pedir uma ropa~a.çii'.o, temos necessid:i.do de a ver como o Sr. ministro responde a esta per
pedir a collocaçã'.o das cousas como estavam. gunta ! 
ante.> dos decretos de 6 e 7 de M:i.rço de iSSO. (Ha outros aparte~.) 

O Sa. A..>:D!\ADE FmuEnu :-_o verdadeir_o é O SR. ULYss1:s V1ANNA :-Nessa emenda por 
acabar com os arsenaes ~e man:°"ha da Bahia e mim apresentada ficou salvo ao governo o di
ds Pern:.mbuco. {Ha o·uti os apartes.) rei to de proceder á uma reorgan~zação dos ser-

0 SR. ULYSSES VrAN~A :-Si o nobre depu- viços a cargo àaquelle estabelec1ruento, atten
ts.do pelo Rio de Janeiro :!.presentar amenda.s e dendo ás conveniencias publicas ou a um plano 
si obth·er maiorill. para <pie a numero dos a.rse- gcr:il que o nobre ministro queira pó!' em pra
n.aes sejl reàuzido, obedece ndo esM rcducçiio tica Gom relação a todos os arsenaes. 
a uma organização geral dos serviços reali- 0 SR. Du;im:-Esnu.DA T:i:rxEnu : _ Ouri-
zados pelos arsen:i.es, cu talvez não proteste ... 

O Sn. ANDRAD'!': FrGEJ:IIU :-Sem duvida, hei 
de apresentar a emenda .• 

O Sa. ULYSSES VrAl'NA :- ••• mas o que não 
quero é a desigualdade. 

O SR. DoQ.UE-Esnun,\. TErXEIR.,\:-Apoiado; 
tem rar.ão. 

O Sn. ULYSSES V1.\N:>A:-Si t~dos os arsenaes 
foram poupauos, si as economias feitas em 
todos os outros arsenaes do Imperio foram ri
dicub.s, por as~im dizer, diante dos profundos 
golpes que soffrau o aI"sena.l ~e marinha de 
Pernambuco .... 

O Sn. DllQUE-EsTnA.nA TErx.iirnA: - E" \'er
dade. 

O SR.. ULYSSES Vr.tNN,i.:- ••.• nós, deputados 
daq uclb. p~ovincia, não podemos soffter indíf
ferentes que só o seu arsenal tivesse sido 
objecto dos grandes córtes de uma completa 
desorganização .... (A1Joiados.} 

O Sn.· DUQUE-ESTRADA TEIXEIRA: - E" uma 
fundada reclamação. 

O SR. l:LYSSES Vr.-1.:-;;:.;,1.: - •••• e não curn
p1·iriamos o nosso dever si não protestassemos 
alto e sempre, e si na discussão do orçamento 
respectivo não procurassemos reparar a injus
tiça, como temos feito, e de novo o fazemos por 
meio da emenda apresentada. 

Sr. presidente, não 'i uero relembrar a histe>
ria do golpe desfechado sobre o arsenal de ma
rinha de Pernambuco; já em outra occasião 
narrei â casa parte dessa historia lamentavcl c 
!a.tal. A presentei a emenda, e si ella fór aceita 
'pelo governo, preferirei agradecer a re1embr.ar 
o facto, 'lue entl"istaceu a uns, frritou a outros, 
desorganizou serviço~, privando do trabalho e 
do aalarío a innumeros operarias encanecidas 

remos a rcspos ta. 

O Sa. ULYsazs VrAN:SA: -Espero riue o hon
rado Sr. ministro da n1arinha., com esse amor ao 
serviço publico de que já tem dado prov:ia, 
cmu as idéas brgas e lldiantadas que tem sobre 
a reor~anização dos nossos at"senaes pela neces
sidadc~de ver desmvolvida e aRimada a indus
tria dn.s constrncções navaes, umn ve• que a. 

. indn$tria p~ivado. quasi que não existe no nosso 
paiz ... 

O Sn. FEr.rc10 nos SAxrns :-Eis-ahi: ó pro
ci;;o creal-a; os arsen:i.es a obstam nté certo 
ponto. 

O Sa. I'~YSSEB VtA:S:XA :- ••• espero que o 
honrado Sr. ministre da roariuha. :icei te essa 
emenda ... 

Respondendo ao apa.rte do nobre ~eputndo por 
llfinas. eu direi que a industrüt privada só po
der.í. ter desenvolvimento quando houver ne
cessidadci de concorrer com a industria offi,ciaL.. 

O Sa. F.E:r.rcro nos SA~1Tos :- Isso nunca. 
E' um concurrente invencivel. 

O Sn. ULYB~ES V1AxxA :- .•. creada, desen
volvida e prospera . 

Emquanto que, em materia de constl'Ucções 
navaes. que demanda capitaes accumillados em 
vastos estabcleciinentc.s,''.nós não tiver.mos a i~
dustria official d1:senvohida, um pessoal habi
litado, a industria. pri•a<la quasi que desani
mara, nada poderà fazer. 

Foi este o exemplo dado por todas as nações. 
Ellas primeirainente fortificaram a industria 
official, ainda. que não restringissGm o corpo 
de actividade da industria privada.. 

O SI\. F.ELICto nos S.\:NTos : - Veja. o e:xein
plo da Ponta d'Arêa. 
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O Sa. ULYSSES VrANNA: - E' assim, por 1 grandes vazos de guerra., nem gr:i.ndes machi
e;s;ecnplo, que ·na França, cuja industria officW nas, é cert.o ; m:ls o nobre deputa.do sa.be per
de construcção, sabe o nobre doput:>do; acha-se feita.mente que a marinha d~ gu0rra, como a. 
ha. seculos fortemente dosenvolvida, o parla- mario.ha. mercante, não se compoem de vazos 
monto consagrou ainda gr11.nde parte da ses;i1lo de um só typo : ha g~andes, como pequenos 
do anno pui;ado a discu.lir uma. lei tendente ª i navios, destina.do;; aos divel"sos servi<-oa de 
proteger a induskia de construcçlScls n:i.vaes, mar, â na.ve~açrro dos rio•, à fiscalizaÇ;io dos 
tendentes a u.niroa.l" a marinha. mercante·' portos e das alíandogas. 

o S.a'. F!!!trcro l>OS SANTOS :-Ah ! Isto é outr:i 1 S;- • presidente, não querendo alarg-o.r-me e 
cou 1 pedindo desculpa. a casa po~ ter occupa.do a swi. 

S<>.. • , atten-.ão até eatahora., espero a resposta do nobre 
O Sa.. ULYGsEs ~rA:-iNA : - E uma face da ministro, e estou certo de que S . E:s:. aceitará 

questiio. E sa'oe :i.mda. o nobre deputado que a emenda apresentada por mim e pelos meus 
a Inglaterra, que se apresenta como leader nobres collegas. 
d11. livre concurrencia, e se aproveit:i. doe esta-
leiros p:i.rticulares mo:ata.dos em grande pé, O Sn. CARNErn.o DA RocHA. (ministrp da ma-
só depois de ter constituido os seus grandes ri11ha):-Aceito. 
arsenaes, de ter fortalecido a ind11stria officia.l o Sa. ULYSSES VIANN~:-Em vista da decfa
das C?nstr:ic1tões nav~ea, dou inc_re~ento á in- ração aflirma.tiva. do nobre ministro da marinha, 
dusti:rn. prtnda, abriu espaço .ª livre concur- .só tenho que a.gradecer em nor:ne de minha pm· 
ronc1a, revogado o celebre edicto, de Crom-

1 

vincia a S. E:t. e :i.o patriotico ministerio de 
welL que S. E:t. foz parte. (Muito bem; muit11 

O SR. F.sLICtO DOS SA'STOS :-Eswu prompto bem.) 
a vot.l>r maio1· quanti(l. ptira os lyceus. . N • 

o SR. ULYSSES Vr. ..... ~NA : -Antes de ter. :i. A d1sco~o nca admda pela hora. 

industria p~ivach, .sobre ~ qua.l se projccto.v" O Sn. Pu:stDEXTE dá a seguinte ordem do 
a acção da industria offic111ol gran<Jemento des- di:i. para i4 de Junho. 
envolvida, a Inglaterra teve necessidade de 
sen·ir-se das leis p"Otectoras, afim ele que a 
principio a su:i. industri--i official como de pois 
a. su" industria priv~da, não soffi'e3se as cons.-i
quoncins Eh livre concu~rencin. 

o Sa. F:&LICIO BOS s.1.~-ros :- Não posso 
corupreh~nder isso. 

O Sn. ULvss11:s V1AxxA :-A e::tplicação deta
lh:id:i sob o ponto de Yist:i. historie o me le\'ar.ia 
longe, e eu n~o tenho tempo, como sabe o no
bre de~utado. 

Assiro, pois, nilo existindo :i.inda industria 
priv:i.da. en1 nosso pa.iz; acha.ado-se ell:i. ~en?s 
cio <iuo rudimentaria, o Esl.ll.do lom necess1d:J.<10 
de descn\'olver a industria offi~i:il , afim de 
que o ser1·iço p11bliM seja satisfeito em _condic
ções difficeis, que por !lc:\SO o nosso pa1z 1;os
s1 :itriwessar : assim ta.rnben:: ó necessario 
IJUtl n industri:i privada. tenhn incentivo~. 
tenha cmubções, procure entl•a.r em com
potencia. 

o Sn. FNLlCIO oos s..,r;ro> :-Não apoiado; 
a industria oflicial mui to obsta a que a indus
tria privada se des~nvolva. 

o Sa. ULvsa~ V1ANNA :-Dá liceuça o nobre. 
deputado'? Isso acontece quando. a indost:ia 
privadll- existe, quando ella. tem vida propr1a, 
q_nando lern desenvolvimento se~ ; mas quan
do ella. egt.'i, como em nosso pa.tz, menos do 
que rudiment.aria, eomo é qu' o nobre doputa
do quer que o estado por_ su:i. ve~ cruze ~s 
braços ? Em que estado entao, ncara e.ntr~ no~ 
:i. industria de construcções nava.cs ! Ficara 
reduzida. o. cousa nenhuma. 

O SR. FEUCIO DOs SANTOS ;-Mas é que nos 
arseuaes da Ba.b ia. e de Perna.mauco não se faz 
nenhuma constr~cçlio lla,val. 
- O SR. UL-yss:ms V1A..'(N"- : - M!ls poderã_o 
fazer. Esses sraena.es nio poderio const:rlllI' 

f'- parte 

Continuação da 2".discussiio do p~ojecto sobre 
o orçamento da marinba. · 

i • discussão do proj ClCto, n . 144 de 1882, sobre 
licença ao ,iuiz de direito Ago2t inho de Carva
lho Dias Lima.. 

Discussão unica dl\.'> emendas do senado. 

Projecto n. ili, emenda do senado á propo
sição da c&mara, abrindo um crlldito ao nuniste
r io d11. m:i.rinha. para pagamento !lO desenhista 
da repartição hydrographie&. 

Dito n. 90 , 11.brindo um cr edito parti p:ige.
mcnto dos professores da escola âe mi1.chi
nistas. 

Dito n. 49, ab~iado um credito pa.~a paga
mento de subsidias :i.os deputados , sonaàores, 
etc. 

2a parte (ás 2 i/2 ho.-as ou anics) 

2ª discussão do orço.menta da agricul
tu:ra. 

i~ dit11o do projecto n. H:S, sobre garanth 
de juros à estrada. do rio Verde ao Parana
hyb~. 

1" dita do projecto n. 141. sobre trn.ns~orte 
dos mate.-ía.es necesso.rios à companhía. do Alto 
.Mnriahé. 

i" dita do projecto n. 122 de i882, sobre i sen
ção de direitos aos ~achini~mo_s importa.do~, 
por Alei:to Gary, dcsttnados a hmpeze. da c1• 

dade. 

Levantou-se a sersão às horas da tarde. 
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.•.CT.l o.~ 1s~ S)!8S;io lelJ 14 DE JU1'HO DE 1882 

Presidencia do Sr. Feri·eirtc de :lf: oun:i 

Sfü!.l!.\RIO.-ElPlM .. ~TE.- Rcqaorimcntt d" Sr. lhr:io 
de ~oim.l~.-Dh;uno Jo Sr. Alv~ J c Ar:iujo {tuinistro 
d3 l~ricullur:t) .-Roquorimcnlo$ do> Sr:;. Cn1dido dG 
01iTcir;1, Za.ma e lghacio ~hrtins:.- -011. uR.\I DCI DIA . 

-úrt:lmo11to d:l mn.rir:iha.. Oís.eurso do Sr. Fcrroir::i. 
V\3.nD:l.. Encarumon1.G.- \'o ~õl~.io 1.h '2a Jil.cu:o:.?-io .
Orp.moul<> d> 3tricultura. Discur<o dó :lr. Alírodo Cha
YU. - Ordorn do \f i:i r.:r.ra tã.Jo Ju nh\). 

A ·s 1i horas, feita. a cbatoada, acham-se prc
sentes. os Srs. Ferreira de llloura, l\latt.i. Ma
chado, Ribeiro de Menezes. Al\·es de Arauje, 
João Caetano, Andrê Plcury, .>ugusto Fleury, 
Viniru. de Andrade, Pereira Cabral, Carvalho 
Rezoude, J uvencio Alves, Antonio P io.to. Ro
drigueEJ Lima, Aristides Spínola., Joi!o Penido, 
Ratisbona, Silva !lfaia . Bulhões, lg nacio !\far
tins, Per etLí, Alcoforado, SerapÍiico, Prado 
Pim··ntel, :'llaeiel. Rodrigues Peixoto, Candido 
da Oli»eira, Cru~ Gouvóa., Souza Queiroz Filuo 
Cruz, Josci :\!ariano e Escragnolle Taun:i.y. ' 

Co111pnrccem depois da chamada, os S rs. 
Gonçah-es de Car,-3Jbo, Zama, Lourenço de 
.Albuquerque, Alm~ida Nog-ueira, Fr:i.nklin 
Doria, .Utnoida Ofo·Bi r:i., lhrão de Ganindo. 
Theophilo, C~ntão, Ulhó:t Cintra, Rego Barros, 
P!1sco \ara1so, Aff'onso Celso Junior, Adri:rno 
i:'.1n1onte., Manoel c~rlos, So:.i.res, B:>rão da 
\1lla(h Barra, Salustiano .Sinval, .José Pomp~u, 
l'llae-Dowcll, l\Ianoel Por tella. Barão de Guahy 
Souza. Car .. alho, T:irquinio de Souza, Camargo: 
Joa~ 1mn Ta.vares, Silv"' Mafra, Antonio de Si
que1rn , Ge!M!roso Marques, Rodrigues Junior e 
Oly111pio Valladão. 

.'l "s 11 horas o 55 minutos, achando. se pre
sentes 6:l Srs. deputados, o Sr. presidente 
a~re 11 sessão. 

• . Coaipa:·ecem, . depois de aberta a sea9ão e 
a.indu. dcnt~? d:i. hora regiment.-U, os Srs : 
Alr~r? C:~nunh:r. , ::\fartim Francisco, GonÇ!Ll
vos rer•·e1ra, Ps.ulioo de SouzJ., F . n elisnrio, 
B~rltQ d:.. Leopoldin:i., P<>asos Mir:i.nd:i., Cost:i. 
Pinto, Coelho Campos, B~rão · de Anadia, 1''Gr
nandes d<! Oliveira., e Henriques l\fa!"ques. 

Comp:irecem fóra d:.i hora r cs-imental,os Srs : 
"\.beln ·do de füilo, Ribaa, Ferreira Vianna, 
Rodolpho D:intas ; Meton, Carneiro da Cunha, 
Beze:ra de !lleneze.s, Carlos Atfon~o. Francisco 
Sodre, lhsson, Montandon, Felicio dos Santos. 
Alfi:edo Chaves, Pereira da. Sih·a, Ruy Barboza, 
Fehsbe~Lo, Uly~see Vianna Lima Duarte La
cerd~ \Verne7k, T. Henriques, Ge minla.no, 
Martlm Franc1.Sco Filho, Andrade Figu.eira., 
Gome!> d~ C:i.st~o. Poml'eu, Amaro Bezefra, 
AraUJO Pmho, " Duque-.. stra.da Teixeira.. 

F~lt:im com causa participada, os Srs ; 
.Accioh de Azeve<lo, Almeida Pereira Af
fonS<> Penn1, Barão de Ana.dia, Ca.stello B;anco 
Ildefonso de. Araujo, Leopoldo Cunha, Moreir~ 
de Barros: \ ·az de Mello, Vianna Vaz e Ba.rão 
da. Estancia. 

_Fa.ltam s~m causa participada, os Sra : 
Di:iu , Esp1ndola, Silviano Brandão e Souza. 
Leão. 

E" lida, posta em discussiio e :i.pprovada. sem 
debate a acta de f3 de Junho corrente. 

O S:a.. 1° S:ECRll:T.\Rto dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 
Officios: 

Do ministerio dos negocios do imperio, de 13 
~a Junho eorrente, romettendo em res_posta as 
lnformações relativas não só as commiesões 
confia das por este ministerio durante os ao.nos 
de 1880 e 1881, com espe ·iticação· das ajudas 
de custo ou vant~gens abonadas aos commissio
oados, mas tambetn as irnpressões fe itas em 
typographias part iculares depois da lei de 31 
de O_utubro de 1879, com declaração das impor
lanc1as pagas, dos actoa que motivara!Il as im
pre<sõo>, dos motivoi em que se fundaram esses 
~ctos o das repartições a que pertencem taes 
1mpressões.-A quem f&z a r equisição. 

1)1) da fazend:1, de 10 de Junho corrente, re
mettendo em re$posta, cópia da informação da 
d'. rcctoria geral de contabilidade do th~souro 
nacional, sobre a cont:<- saldos em poder de 
resp,;nsaveis, satisfazendo assim a 13 parte da 
requi siç.'io; quanto à 2"' par te, que tt"ata de 
providenciar afim de que cesse a. pra tica de 
serem e~cripturados nos balanços ve rbas de 
desptlza n:i.o previstas na.sleis annuas.-Aquem 
fez a requisição. 

Do da j ustiça, de 9 de Junho. transmhtindo 
em re5posta cópia do offic~o dirin-ido pe1fa pre- · 
sidenc:a d:i. provinciado Rio de ~:i.neiro com as 
informações relativas ao processo a que foram 
n1:mdad:i.s sujeitar as mesas eleitora.es do inu
n'.cipio de Campos. 

Reqc.erinientos: 

Do José Lucianno C:i.bnl, mestre d:is offi
cin:is da ol1r~ b~anc.i.s do arsenal de J?Ucrra. do 
Recife, pedindo a restituição de 1 :266$300 que 
lhe tem sido descont.ado em sua diaria.- A' 
commissào de fazenda. 

De Roberto Ferreira, major do exercito, pe
dindo a rerngação do nr t. 3° d:1 lei n. i843 de 
6 de 01itubro de {870.-A' commiseão de ma
rinha e guerra. 

V :ti a imprililir o seguinte 

Proji:cto 

N. 148-1882 

2• srssÃO 

A commfasão de orçamento examinou a J?rO
posta do goyerno abrindo ao ministerio d:i agri
cultura., cominercio e ol>ra.s publicas um C1'e
dito de · 400:000$ para. fu.zef rcpresenta.r o 
Bra.zil n:i. ex posição project:ida pela sociedade 
de Geographia Commercial de Berlim, e 

Considerando que, embor~ muito imIJorte 
reduzir quanto fôr possivel as despezns do Es
Lado, não de\·e essa reducção ser levada ao 
extremo de prejudicar serviços da maior con'Ve
niencia.; 

Considerando mais, que um dos mais conve
nientes é o que entende com a. immigra.ção. 
para a. qual muito deve concorrer o conheci
mento de noásas materias prima.i!, de noaa011 
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productos ~gricolas, florestaes e i;nineraes, e do 1 quer '(l:oposito de difficuita.r a emigração com 
grau d? adiantamento de nossas indusLrias ; e o :fim de ebstar abusos. 

co~~!:.ªª!~~o do ~~m~:~ ~e ir!~}ra~ Nesta.s circumst:rn.cias não _só com o intuito 
allemã, ' ' . "raç de ahrgar nos mercados allemaes o consumo dos 

• pro.duetos brazileiros. mas de attrab.ir, não por 
E' de parecer que, limitada. a quanlia pedida. meio de promessas illusorias: mas pGla exhibi

a 200:000$, seja. a proposta adaptada e conver- ção das rique~as de nosso sólo, a corrente de 
tida no seguinte projecto de lei: emigrantes e~ponLaneos da. Allema.nha que, 

A assembléa. g eral decreta : anno por anno, se dirigem para America, o go
"erno imperial . de;ieja acceder ao conviLe da 

Art. i.0 E' aberto :lO ministerio da a,,"Ticul- sociedade Central de Geographia C-Ommercial de 
tura, comrnercio e obns publicas um credito Berlim. 
de 200:000$, pe.ra. o qual servi r-se-ha. da.s sobr:i.s 
das diversas verbti.s de se12 orçamento; e, na 
falta, recorrera a operaçües de cr edito, afim 
de fazer representar o B.raz;il na projectada 
e:!:posição d0 Berlim. . 

Art. 2.• Ficam r evogadas jl,S disposições em 
contrario. 

Sala das cowmissões, 7 de Junho de 1882.
Ee::erra de Mene:es.-Lourenço de A lbi1qtiéll"
qi1e, vencido. - F. Sodre. - R. Peixoto,
.1.mai·o Be::e-i-1·a.- A. A. de Soii::a Carnalho. 

Augustos e digníssimos Srs. representantes 
da nação: 

A sociedade Central de Geo~raphia Commer
cial, ha annos fundada em Berlim, com o :6.m 
de alargar a esphera d:u; relaçi5os commc;rciaes 
da Allemanha e de promo\"er o bera estar eco
nomico dos seus conterraneos, projec ta abrir 
a 1 de Outubro do corrente anno uma exposi
ção de productos brazileiros naquella cidade 
tendo manifestado ã legação imperial do Bra
zil junto do governo de S. M. o Imperador da. 
Allemanha o desejo e 11 espP.r ança de S<!r :m
xiliada pelo concurso do governo imperial par:i. 
o bom exilo do commettimento que se propoz 
r ealiz:i.r. 

Foi em S'J':inde parte devido B iniciativa e 
aos esforços da r;obrodita associaç.ão, que se 
etfcctuou uhimamcn~e a. oxposiçl'(o Bra•ilco
Allcmtt na cid:ide do Porlv AlogrG, onde se 
acha desrie :uguns a nnos estabelecida uma so
cíed:>.de filial riaquelb. 

Nesta a~posiç?l.o 11. i ndustrii> allemã pa.ten· 
toou em secção especial o seu g mcrla adianta
mento . 

Ikseja agora. a Msociaçlio p~tentear n~o só 
aos fabricnntes allemães a.s ~teriri.s primas 
qne possua o Drazil, tn.<\S ao commercio e a to
dos os allemães que desejam emig rar os nossos 
ricos productos agricolaa, fiorestaes e min'l
raes, a.o mesmo tempo que o estado de nossos 
div ersos ramos da. industrill. manníactora. 

A sociedade central, contando em seu seio 
numerosos homens praticas, alguns dos quacs 
têm visitado o Brazil, sabe que em nossas pro
vincill!l meridionaes têm encontro.do dezone.s de 
milhares de allemães em condições aatisfaciorias 
de bem estar, e h:i. mantido na imprensa pro
paganda activa e intelligente :i.fun de induzir 
os seus compatriotas, desejosos de emigr.i.r, a 
considerarem a.a mesmas províncias como ter
ritorio adaptado a umg. eolonisação laboriosa. 
E n ã:o só ha. cooperado por este modo para cor
rigir falsas apreciações com refação o.o Br9oZil, 
mas tem buscado demo'o'er o governo de stta 
magestade o imperador da Allemanha, de qual-

Para este fim, na fórma da lei e de oi-d em de 
Sua Magestade o ImpGrador, ''anho sujeitAr-vos 
a seguinte 

Proposta 

Art . i.0 E' aberto a o ministerio dos negociiis 
da a~ricultura, eommercio e obras publicas um 
credito de 400:000$, que poderâ. ser des~endido 
no actual e no futuro exercicfo, afim de fazer 
reprn;enta.r o Brnúl na exposição de productos 
braúleiros, projectad:i. cm Bel'!im pele. socie
dade Central àe Geogra. phia Commercial, esta
belecida na mesma cidade. 

Art. 2, 0 São revogadas as disposições em 
contrario. 

Pal:do do Rio de Janeiro em 11 do Maio de 
1882.--~f. A.&~cs de Maujo. 

Vlio n imprimir :i.a seguinte redacções . 

Redacçao do pYojecto » . 55 de 1.8$-2 

Emendas do sen:i.do 

A :isscml>léa geral dccI"eta: 
Art. i. 0 E' :iborto a.o goyerno, pelo minis

te d o dos negocios da ag ric ultur~ , commez-cio 
e obr~e pul>lic:is, um credito e-xtraordinario da 
qu:intfa de 255:402$333. _:i.flm de occorrer à 
despc:i.a. ncccsBl\ria á. reconetrucç!o das es
tradas e obr:>.a a·arte destruídas nai coloniu 
ltn,jahy, Principe D. Pedro e Blnmenau, da 
provincia de Santa Catharina, pela enchente 
dos rios ltajahy-&ssü, Itaja.hy-mirim e seua 
:úliuentes . 

Art. 2 . 0 As despez3.s com o serviço indicado 
no art. 1• feitas nos exercicios de :1880-1881 
e 18Si-f882 p~lo credito de qne trata a. de
creto n. 3022 de 2 <te Novembro d.,, 1880 e 
que é destinado a trabalhoa para. eman
cipação das colonias do Estado, ser.:S:o an
nulladas, lançando-se as me~m:i.s despezas 
na conta do credito concedido pela presente 
lei. 

.A.rt. 3 . 0 O ministro e secr etario de estado 
dos negocios da. fazenda é aut.orizado a fazer 
operações de credito pa.ra. pagar a sobredita des
peza no caso de insufficiencia da receita dos 
me ncionados exercicios. 

Ar t. 4 .° Ficam r evog-adas M disposiçõe~ em 
contrario. . 

Sala da.a commissões em 13 de Junho de i882. 
-Affonso Ceiso Junior.-G~neroso M arqws. 
-Léopqlào àe B11lhi;es. 
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N. 88 B.-1882 

Rcdacção do projecto n. 88 A de 1882 

Emendas feitas e approvadas pel:!. camara. 
dos deputados à proposta do governo ciue fixa a. 
de.>peza do ministerio de estrangeiros p;i.ra. o 
exercicio do 1882--1883. 

Acrescente-se no logar competente : 
A '1$semhlea. geral dec•eta : 
Art. O ministrv e se~reta.rio de estado dos 

negocios e~tt·angeirns é au Loriza.do a despender 
com os ser1•iços designados nas seguintes ru
brica~ a. quantia de 896:71%'666. 
1. • Sooretarfa de a5tado-

moeda do paiz ; resta
belecida a verb;i do Ol"

çawento vigen te, de
duzindo-se a quantia 
de 500$ da cousigna.
ção pa.ra compl"'" de 
livros para a secreta-
ria .... - . - ...... - - . . 148: 178$000 

2. 0 Legações e co~ulados
ao cambio ele 27 ds. s t. 
por 18 : a.ugmentan<lo
se de i2:000$ a ver\;a 
para cre:tção do ser~ 
viço consular nn China. 541: 875$000 

3.• Empreg:idos em disponi
bilidade - mooda do 
p:iiz ; deduzida a quan
tia de 1:000$ para um 
mi uistro plonipoten
chrio em disponibili-
dade ......... -·-·.. 9 :666$666 

4. • -4.j udns do cu.ito - ao 
c:1.1nbio do 2i ds. par 
1$.; restabelecida a 
quantia cousign;td:i no 
orçamento Yígoate . .. 35: 000$000 

s.• Extraordinari:is no C:t
torior-idom; de<luzin
do-so o augmento de 
5:000$ - - ......•. -• - . 35:000$000 

6.• Ditas n:> interior-moeda 
do pai7. ; deduzindo- se 
o augmentode5:000$. 10:000$000 

7.• Supprima-se. 
8.• Passa a ser 1. 0 (Como na 

proposta.) 
Sala das commissões, 13 de Juoho de 1882. 

Affonso Celso Junior.-Generoso M arqiies. -
Leopoldo ele Bulhües. 

Redacçrto da projecto n. 1ti de 18&2 

A a.ssemblóa geral resolye : 

Art. 1. 0 E' appmvado o decreto de 6 de Zlfaio 
de 1882, que transfere repartidamente aos me· 
nores Joaquim, Francisco, .Alfredo e Bro.silia 
fi~os do cimrgião-mór de brigada de com~ 
nussão Dr. Joaquim Antonio de Oliveira Bo
telho, a ?@nsão annual de 1:000$, concedida 
por decreto de i4 de Setembro de i870 á viuva 
do memno cirurgião, D. Brasília. Augusta Cha-

ves Botelho, hoje fullecida ; sendo quanto aos 
tres primeiros ~ómento até á maioridade. 

Art. 2. 0 Esta penaão seri paga da data do 
decreto quo a tran~feriu aos ditos menores. 

A;t. 3.0 .Reyogam-ee as diaposiçõoa em con
trilor10. 

Salas das commi!>sões em 13 de Junho de 
1882.- Affonso Celso Junior. - Gmeroso 
~[ ar~Hes .-Leopoldo de B~lhões. 

R~dacçüo do pro}ecto n. tt7 de 1882 

A assembléa geral resolve: 
Art. i.0 E' approvad;i a pensão do 600$ an

nuaes. concedida por decreto de 28 de Agosto 
de 1877 a.o padre Joaquim da Silva Cesal'. ex
yignrio colbdo da freguezia do Capim Grosso 
da diocese e pro\·incia. da Bahia, hoje da de 
Sant"Auna ile Sarapuhy da mesma diocese e p ro
'l"incia . 

Ar t . 2.• Esta p ensão será paga da da.ta em 
quo se verificar a resignação do beneficio de 
que ~oz1 e cujas obrigações não póde dest!m-
penhar pelo seu estado de sande. . 

A:t . 3. 0 Revogam-se as disposições em con
tr:ir10. 

$:\!a das commissões em 13 d13 Junho de 18$2. 
- .-l.tf onso UiJl•o lirnior . -Generoso 11[ ar~ues. 
-Leopoido de Bulhües. 

DrvxRsos SP.s. Dl!WT.lT.\DOS pedem a. palavra 
em tempo. 

O Sr. Barão de Oan.indé:-Sr. 
presidcllte, vou submetter á apreciação da ca
m::ir:i. um r equerimento rehtivarnente a trilhos 
Ul'hano;. 

Todos nós snbemos a importancia que tem to
mado entre nós este meio de locomoçào. 

Entre :LS divC?rsas linhas que ez.istem e que 
se p1·ojectnm, a que ma.is chama :i. attençiio pu
hlic:i. e :\ da Copacaba na. 

O ministerio pnssado chamou concnrrenles 
pa.-a esta linha, apresentaram-se propostas, que 
fora"'1 re cebidas até 31 de Março, e abert.as no 
di:l 3 do Abril : m<>s o nobre min:ietr o da :<gri
cultura j ulg'Ou qne nenhumn delis.a se achava 
no cruio de ser e.ceita, e am um desp:icho que 
deu !i roclam:i.ção de um dos proponeotes do~la
rou quo até o di:i. 18 do ce1rrente mez aceitaria 
o ovas propostas para e •te fim. 

O di~ iO de~te mez j a passou, e não appare
ceram os editaes. 

Submelto, po~tanto, i consideração da co.ma
ra um req uerimon to pedindo informações •ohre 
o que pre Lende fazer o governo com relação á 
nova concurrencia. 

Correm bo:i.toa de que a. concessão j:i. foi 
feib. 

NãG quero acreditai" nisto, porém como se 
tem vet•üicado infelizmente que .i ministerio da 
o.gricultura tGm celebra.do contratos sem con
currenrill• não posso deixar de solicitar em 
tempo mformações neste sentido. 

Quando digo-contratos sem concurrencia-, 
teoho por fim, Sr. presi<iente, lembr:i.r o con
trato fei to para a coRStrucção do kiosquo ou 
pequeno chalet em frente ã. estação da estr:ida 
de ferro D. Pedro II. 
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.. E .. ~ e~~~ rospdto tc11h? on~'"'' ll1Õ.?s. a i~fo:·- : n:io te1·í:t feito o contr.üo, porque .'!.aberia que 
1.>.·~· 1 0 '1-ie mo foi foc:iecula pel•) '''1:Hster10 <la " coc11panhia ela kiosqaes e~igirfa u1u3 indem
agr1cultu:r:i, a •\!Ul.l, <litt vez de, j u~lil~C,i.1· o !!.llU · 1\it.;>1ffu> si pon •ntura. :i. c:i.rnara désse licenç.a 
ultô, ?Ondcmna $Ob~cmodo :i. m;111e11:;\ por •1uc j p:.1·a :i. construc\ão de ehalot.s ou Jcio.~qu~s, como 
e le. f~1 executado. . · 1 aquclles coon que n referida companhia costuma 

:A~strn, r.~sulla dc.s.•a 1ufor;uaçilo qt1e o nol;1•c emllellez:w ;i eid:>.de. 
m1n1~t~o da ag1:icuitut'•\ n:lo con.sulto11 ª. c:1martt J Desajando, pois, ou,·ir as e~plicações ele 
mu111c1p~l à.i co1•te soli1·0 :>. concta•1•cnc10. de~te 1 S. E;:. vou mnndai- ª1'.losa o meu requerimento 
c..1ntro.to, que clo3prei:o~ c:1mt>let:1:,wnte a ltl- reLi.t1van1ente a.os c•u·ns u~banos . ~M~ito bem.· 
formaç:.1o ou prireccr que cl~i1 o di:·cctor da es- m ·u1to úelli,) ' 
tra1h de fet•ro, que o')~O ll:111c1ou-se cl:tr:i " C:tte- V ' . . . • 
gorie:i.men~e contrl!-· 0 me,.mo ; e que não . cm a rne.sa, <l apoia:io, e fi.~a 9d1a~o . p.lr ha-
a t tendc\1 "· que aqne!_!c jardim cr-.i u:n logra- V~r?m, .p~dtdo ª,,. .pal~vr.i.. os. Srs. _m111_ sLro dn 
dou~o pul>l\C«J, ci·a nw.1.> um elemcl\to de i•e;ni- :i.,rici,,tmn e l 0 !1ac10 :Martrns o segwute 
r:i.~uo p:ir:i. a popubção anemic:i do Rio de Ja- , 
n em>. 1 

,\!cm disso era provavel que, si pnrn o con
tt•ab se cb:nnasso concm·:·e11cin, el!e f isM feito 
em coadições m:ús vanbjosas p:lra o scrríço 
publico e cofres gera'ls. 

:-ie.sio contrato ato o Ml>re miniatt·a dn :1. g"l' i· 

cul t•in1 chu.00011 :i si atLrit>ui~õcs d:i. cnmara r1111· 
nicipal füt corto . . . 

() SY •• A1,YEs DE :\n..\UJO (minisi;·o ria agri~ 
c11Ut1ra.):- E· o que : arecc a V. E:i:. 

O SR. B.,~lo n_i: C.\N(:>DÉ. :-:- .•• por,1ua jul
gon qutJ podia, nao só d:\r licença p~ra a con
struc.;:'!o do chalet, cn:no mesmo appromr " 
plaala do we~1no ch~l ·t O'.l kiosqúe, que su:' · 
po~ho s.er,i com~ os ou t:·o~ ~ue por ahi yanw$. 

i'fa :<m <la llla1s uma collsideraç.1io muito t!l\• 
porL:•.nte com rt1!ação u. .oste contrato . 

O IH•bt~ min.ist~o '1u a!:'ricultuni. pelo seu pro
cedimes.to foi c·,Uo~fü· :i c&!ll:trs municipal da 
có:t.e 01\\ dt•c\1rnstanci•'$ l!lui.to e~ce:icioa:l.(ls ; 
pnrqunnto depois <J•la vc:·i.ficou-se ,,úc o · C)ll
trato cstal'a f~ito, a COill[l:i.nhi~ de kios•tu es pt·o
t~stou por perda.> o d<l•••nos contr<l o colllt·:itíl 
effectnado. pe:le 11iesm1> uma inr)e;rnlÍz:i.~:lo d<l 
f :í:0.;0$ si j>Oryen:u"a a camar:i. nHrnicip:tl de: 
lk~n ~:i: :i:11'3. a c:lllstrncç:lo do reforido chalct 
ou kiosque. 

De nmucira que de d1ias uma : ou a c!l.mar.1 
mu11icip~l n:to d'•d. :L licença; e neste ca•o o 
ki!>s·j1lC O\\ ch:.l~l se far.i. com licenç:i. d i nobro 
mini$t1·~, quê nàl é c~mpetente, ou d:cr:i " 
licenç:·•, e então incorrer.$ M multa ª" 
10: 000:'$000. 

A caiuara m anici;ial constn-:ne que protes~u 
j;; conti-.l o contrato e o s e u p r(llcsto foi re
mettid > ;isecn::.aria da a.gricu\tur~; entref.J.uto 
tc1n :mdan1ento a eanstrucçiio do ch::tlet. Quem 
passa uas illll!ledi"çõrs dfl. estaçã" da esl radn de 
fo~ro de Pd ·o 1I vê que as ohn.s estão em 
com~o e j:í fo1·nm d:.nubad.:.s alg-um:J.s an·orcs, 
o qac é pnra htmentar, por.1ue estamo~ em um:i 
e:d .. ~c ()nde &e preci8a lauto de vegota.ção il 
ad!'!lira. que se d~it"m a.rvores :i.baL....:o par:i sa 
fa.zc~em construcç5e$ dcsgl".i.ciosas. inconve
nientes, quo aléro disso serão t:Lmi.ie1u o !óco de 
ajuntnrnr.11:0 de de:oordeiro:;. eLe. 

E.n <losej'.w:i. qn~ o nobre ministro me dis
~os~·~ '111 ern p:ig:u·.'1 esta uu.:ha :i qo.e se .inlga 
eo:n rlirci:o :i. c?m;i:.1.nhia de kiosques: si :-. 
e:,mal·:i. m1inicipal. si o 111inis~~io da agri
' nltur.'1. '! 

Estou convenddo Jo qno, ~i ,,, c:imarn 01uni
Ci)nl tivesse sido consult.'1.d<l :-. respeito, s. E x. 

V . T. - :iS 

Re~uerimen!o 

Requeiro (LUC se peçam informações :i.o rui
niste•: io d:i. :i.g~ieultu1·a,"' regpeito do odital que 
dl!\'it• ter sido publicado no dia. 10 do corrente 
1il67., chamando concur1·en<'ia pa.r o estabeleci
mento dQ l inlui. do c~rris u:·11'1.nos dl\ C3op:iCl\
b:1110.. 

S;1 b das ses$ves. i2 de .Junho de 1882. -
~a.1·cfo de Ca.11indi.· 

O Sr. Soa,res (pela ordeíl•} requer 
urgencia ~or iO minutos para poder fallar o 
Sr. ministr.; da agricultura.. 

E" concedida. 

O S r . -'!...l Yes <le A.raujo (ini
ni;- tJ"o da agri~i<Ztura) : - S1'. p1•esideuto, o 
ret1uorime11to elo nobrn doput<i.do JlClo Cea.r.
ll'ilt:I em p1'in1eiN loga1· do edital de concur
l'oncin. do.5 c11rris urllanos de Copacab:ina, e 
eu1 dou!< loga1·es de um contra.to par" a con
st1·uc1,:1u de u1n pequeno chalet janto à estação 
d:i estl'c<da ele forro do Pedro li. 

Dcrn d:1r c:s:plica~.ifos porq1\e S. El:. vem 
falbr sohr0 awbo~ º' po1ltns sem ter os 1ados 
p:·ec:sos nem as info1·mações quo le;::issem a 
cain:i.ra á cotwicção d3s asserçiios que e11u11-
ciou. 

Em rela.~"lo :i. linlm de Cop3.c~b:1nn, como sabe 
a c;i.mua, :itiresentn~am-sc tr<Js propostlls; duu 
delllls for:1m por mirn jul~adas nü:o $e ach:i.rem 
co11for1110 o euit .. l qne convocou n concui·rencia, 
e a. reo>puiLO da 3" decidi 1uo, niio tendo sido 
aprel>llll.t\\li-:i. 0111 tempo proprio, o governo deUa. 
uio wmnri:i conhecimento, e nos fundamen!()s 
do inoa desp:icho di.sse- Iavre-s& novo edita.! 
chamand'1-se nova concurt'&ncia. 

Bem vê S. E~ . que se O<Juivocou quando 
.'.lssevar;Ju que em U!.U r equerit:n'3nto de p:irte 
eu :tnnuncioi u. concurreMi..1, qtlando o qtte é 
ve~·da:fo e que a;i.nunctci no acto com que an
nullei a concurrencia. e Il.ào :i.dt:11itti essas pro
postas. 

Disso S. E". que lhe const:i:va ~ae o contrato 
da Copaca.b~aa esta realizado. Não está tal. 
Quando e11 fizer um contrato hei de vir dizer :i. 
cst.'\ C!l.m:i.ra 'l no o fü,as t·a:z:ões por que o úz e os 
fundamentos que t ive para o fuzer. 

O gon"!rno nch~·sc liabili t:ido p.'lr3. fazer um 
contrata pol' e( ou ror concu,rencia; não t&m 
um li111iL~ fixo ou determinado p .. ra. p rocooer 
desla 011 J:v1 uella fórma. Si eu tivesse em mão 
urun. proposta muito superior á<1u11ll:ls que cu 
podcrin. ol>ter por meio d" co11currcnci:i, cu a 
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9.coil:n·i:i., porque a~im .. do tudo está o bem pu-j O SR. ÁL'VES D:Z ARAoJo(mi~i•tro àa ªf!"ri
blico. i cultura) : - Mas não com o proprictario que 

A concurrencia tem os seus inconvenien- procurou-me. 
tes,e nos p.iizes m~is ci ,•ilisadns,como a Fr:i.nça Eu vou contar â camnra como os factos 11e 
e n lnsb~rro., p3ra os groo.des contra.tos,a can- passar 'm. 
currencfo está banida, e a razão é simples. por- Pela necessidade urgente de ser aproveitada 
que .desa[>[>arece a primeira condição que é a MJ.llella sa.la para outro mister, rescindiu-sa. de 
idoneidade. (A.poiados e Mlo apoiados.) accômo com o dito arrendatario o contra.to exis-

:Muitas ver.as uma concurrencia faz-se por um tente, pmmettendo-se por um termo a contra
preço muito menor paradahi a um mez ser re- ta r com eUe o arrendamento da. sala que für 
scindido o contrato e chamar-se nova concu.r- destinada. no edificio projectado junta da. esta
rencfa. ção central. :\ssim não se fez. e o resultado 

A adjudicação publicri. como systern:i. e dofei- foi demandar a parte que julgou-se prejudicada., 
l11()SO, sobre uma da< condiçõe~ esaenciaes dos e os volumosos s.utos virem á.e mãos do minia
r.ontratos, a escolha do conces$ionario. tro da. agricultura, e o ministro reconheceu 

As ci.ualld:1de; pess?:i.es, a e'l:perienci.a das que no contrato so garantiu iquelleiT\dividuo 
grande< emprezas, na aptid~es especiaes, as ter a lli o botequim desde que ae fiz"eesem oa ra
gari1ntiu.s moraes emfilll. nem sernp1•a s~ con- paros. 
seguem pela concurrencia, sejam qn:1.ea forem N11nc:i. bouve uma vo:i: que se levan~e em 
as· medidas de exclus:<o pelas quaes se protej:i. favor de.'! te homem, a. pugnar pelo-seu direito, 
o acees&G ao concurso con lra o espírito do nem no parlamento. nem na imprensa.. 
M·enturM. Nesta situção o mio.istro tendo os docu-

Esle •ystoma só é opportuno e util quand~ mantos em ni:'lo, mandou informar a.o director 
dii o trabalho a mão> que o a:i.ib~m e pos~am da estrada de ferro si era e~aéto haver a.Ui um 
e'J(ecubr. indh·iduo ganhando 50~ por mez pa.n con-

Hei de ter occasião de rooslrar a V. Ex. serva.r aquelle pequeno jardim. A informação 
epiniões importantes, con<iemnando a concnr- que t ive foi de que, devendo o projecto da u
rencia nos gra.ndes contratos ; mas fique V. Ex. tação in•adir o jardim. não convinha o chalet. 
sabendo e a. camara. que não fiz co:~ :~ato, que Ora-, cm vez de 1e gastar com o que alli 
niio tenho nenhuma propoata isoiada e que a h:wia, vem. o estabelecimento do chalet no 
minha idàa e levar avante a concurranci.a. centro do j:i.rdim offereeer outro.• commodidadu 

Não a fü 'ainda. po~que mandei que o edital aos p:i.ssageiro~. Quem ii.lli se acha pagarã 100$ 
fosse revisto pelo dire ·tor dbS ob·as publicas a mensa.es, arranjará o jardim, abrirà os portõe• 
ver si convem fa7.e~ a.l,gama. modificaçiio. porque que forem precieoe, far~ as pla.nta.çÕ<'s neces
ae denunciou este contrato como . a presentando s:i.ria.~, fará a pintura nas gr.i.des, o einfim porá 
eJ:igeo.cias tMs que tornaro 4uasi imp0ssivel a em estado de servir uro jardim que estava. fe
concu~rencia, e por cownquencia a re:i.lizaçilo ch~do e que não servi• pe.ra nada •. Eis os motivos 
deste g r:mde melhoramento para o publico. q11e eu tive para assim proceder, p:.ra re,pei ta.C' 

fü5"' que se reduzem as explica~ões que a rescisão de um contra to que se ti.zera. com a 
tinha d·· dnr :\ camars. sobro a primnira parte chuenla de se dar áquelle individuo o que um 
do requerimento do nobre deputa.lo. Passaroi ã 11.rrendam~nto ~arantido por contr:1.to, e feito 
seg1mda. com outro, nullific'lr&. (Ha di'l>trSO$ apartes.) 

Admira que o nobre deputado pelo Ce~r:i. Os nobres deputados 113bem perfeitamente 
rnorador no municip io neutro. erga a. sua ,.07. que etn toda a parte Sê faz is to ; nOfl ja.rdina 
sobre um contr~to que fiz par:\ :i con~tr 1cção publico& da E11ropa ó frequeate o e11tabele=i
do um paqueno ~h:tlet j:.rnto â cstaç:to dr1 e~· monto de brinquêdo•, de venda de refrescos, de 
trl'd" de ferro de Pedro 1!, no ;ardim da 111osm11 pGquenos circos de c11.v&llinhos, ~te., e nem por 
estmda que. por uma ~ertid1io

0 

da camar;i m11. isso ea!esj&rdins dei~am de e r logradouros pu
níeipal. ni11 pertence à lllma. camara rnnnicipnl hlfooa.Ora.pelo facto de sn vender café 110 cha.let 
nem se acha su:i consen·11.1:lio a Cllrg'' • da. muni- 'lue se vai fazer nesse pP.qUBD'• jardim., nem por 
cipalidade, e eim lJ~rtence ã estrada de ferro de issoelle deua de ser logra.douro publico.e tenha
Pedro ![. se em vista o quP. se dá. no Passeio Publico desta. 

E' um logra.dourv publico. dizeín os nobres 
deput:i.dos ; mas. pergunto eu: pelo facto de se 
terem chamado concur,entes para a construcção 
de chai~t.s no grande jardim do camoo da 
Accla.mação , deixo11 esse jardim de ser lo!!Ta
douro pnblico1 O que adr.aira é que o no1>ro de?u
U>:d~ , .conhecedor como é dos 1tegccios do m 11-
mc1p10 neutro. ,·enha erguer a sua voz q1<snd<> 
se vai tal vez projudicar os interesses de a.lgucm, 
se~ e.e lembrar.do~ interesses e da justiça. que 
a.es1at1a a um individuo que no~te paiz nunca. 
teve pessoa :ilguma que o defendesse li. não 1er 
o ministro da agricultura. ' 

A cama.ra de,-e lembrar-se de que rui.via Àen
lro da estação llJll pl)q ueno botequim. 

O Sa. So.u,i:,q : - Ainda existe. 

côrte. 
Eia a.s e:o:plicaç'õea que tinha. a dar e.o nobro 

deputado e a.grad2ço :!. e.amara a urg-encia que 
me concedeu. 

• O Sr. Candido de Oliveira.:-
Sr. presidente, a commissão mixta da cama.ra e 
do senado, cumprindo os deveres ciue lhe foracn 
impostos , acaba. de formula r o proJeeto relativo 
ás modificações que entendeu dever fazer a lei 
de 9 de Janeiro na parte relati ..-a. â revillãl) do 
alis·amento eleitoral. Apresentando a conside. 
ri..çio da. ca.mara. este proji;cto. que pela. sua na.
tnreza é ui-gente, vi~to que a revisão estâ mar
cada. para Setembro, e si ella. se fizer no do
wiuio d:i. lei de 9 de Ja.n&iro gr.111des fraudes e 
a.bn80s se hii:o de coro.metter, eu espero que 
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V. Ex., de. harlll:onia com o pensamento da ca
ma~·a., se d1gna.ra dar este projecto íneontínenti 
para ordem do dia. · 

O Srt. Pa1m1>ENTll : - O pedido do nohre 
deputado será tomado na. devida conside-
ração. · 

O Sr~ Za~ pediu a palavra. pela or
dem para inqueri· do Sr. presidente o destino 
qne p~etende dar a. este projecto, si entende que 
elle po~e entrar na ordem do dia u~plesmente 
por i~dicaç.W àe S. Ex., ou, si como determina 
o ~eg1~ento, tem de ser remettido ã ~ommissão 
pr1vattva da cam.ara. 

O SR. C,ANDIDo DE OLIVEIRA :-0 regimento 
commum e e'ltprooso. 

O SR. ZAMA observa que a commisl!ào mixta 
foi enca.rregadil. deste trabalho mas elle tem de 
ser ~ubme~tido á consideração da camara. Diz Q 

regu?ento qnfil nenhum projecto póde ser sub
mett1do :i consideração d3 camara, ainda mesmo 
aaeme~das. vindas. do senado, sem que aejam 
remett1das a comm1ssão respectiva. 

O Sa. ÜA!'iDlDO DE 01.rnrn.A :-A co=issi!o 
mil: ta é tanto d;i. cam&ra como do senado. · 

O S~. ZAMA não sabe si, por ser o trabalho da 
comm1asão mi:da, pôde ficar dispensa.do de ser 
enviado i commisaão priv:i.tiva. ds. cama.r(l na 
fôrma do regimento. ' 

O SR. C.Ui'DIDO D~ Oz.rv:ErRA;- Para que 
então a co.ll!lllia•ão muta ~ 

O Sa. ZAld.\. dii. qu~ a commis~io mixta foi 
nomeada para fazer este trab:i.lb.o, a respeito do 
'lua! a cam:i.ra. póde deliberar que s'1ja rem ·t
hdo á commieei!o respectiva e privativa da cas~, 
antes de ser aubmettido à discussão o projecto, 
l?ara que a mesma commissão dê parecer, como 
e de estylo, em relação a todos o~ pa.peis qu~ 
lhe •ão a.lf,,ctoa. 

Não quer oppor-se a qualquer decido que o 
Sr. presidente tenha. de toma.r, e desde ja de
clara. quo, se sujeitará. a ella, porq119 reputa que 
seja a m ~lhor, mas fund;i :i sua observação na 
disposição nova do regimento, que revogou a 
que existfa com app!icaçà'.o ao caso. 

O S:a. PREalDl!!NTE:-0 [lro~ecto foi e.presen
tado por uma cooomissão m1:s:ta. compoeta de 
membros da ca.mara e do senado, e po~ esta. 
razãq entendo que não posso rem ettel·o á eom
missito privativa da camara, como o nobre de
putado suggere, e, porque o projccto está 
l~presso, julgo que se póde. dispensar a pu
bhcaç.ão. 

9 regimento determina que nenhum pr-ojecto 
seJa da.do r,ar~ 11. ordem do dia, sem ser publi
cado ante~ no Jornal da casa, e a.. 1;ublicação em 
avula? nao suppre o que o regtmento exige. 
(Apô•a:dos.) . 

O proj ecto deve ser publicado para então ser 
dado para a 01dem do dia: ~o a illustmda 
alteo.ção de V. E:s:. para a disposiyão do regi~ 
inento. 

. O Su. PitESIDENTE: - Mandarei publicar no 
1orna.l d3 casa para então fa.zer eu trar o pro
j ecto na ordem do dia. 

Vai a imprimir o seguinte 

Projecto 

N. :i47.-i882 

2~ SESSÃO 

Revisão do alistamento de eleitores 

A commissão mi~t:i. norue(l.da pelas duas ca
maras da assembléa geral p:i.ra revor a lc<>isla
ção eleitoral, tendo e:s:aminado a pu.rte da. lei 
n. 30~9 de \l de Janeiro de itl81 relativa a revi
são do alistamento de eleitores, e attendendo ás 
idé~ e~pcndidas em aeu parecer· de i5 de Abril 
u!tll'.)'.lO, offerece o seguinte µrojecto cuja discus
são deve ser iniciad;i na cawara dos deputados. 

Sala das commissões, 13 de J unb.o de 1882. 
A asseiubléa. geral resolve : 
Art. i.• As disposições da lei n. 3029 de 9 

de Ja.nell-o de 18~1. relativas à revisão do alis
tamento dos el~itores, serão observadas com as 
alt~raçües C[ue constam dos pal"'~graphos deste 
artigo. 

§ 1.0 O§ 1° do a.rt. 3° da dita lei ftca su\Jsti
tuido pelo aeguinte : 

Quanto ~ renda. proveniente de immoveis : 
I. Si o iinmo1•el se achar na demarcação do 

imposto predial, ou decima urbana-com ee1·ti
dâo ou recihos de rep:trtição fiscal. de que conste 
estar o immovol .i.vc .-bado oom ,·a.lor locativo não 
inferi·)!' a. 200$ desda um :Lnno 11.nLes, pelo me
nos. do ultimo dia. do prnzo do § 6" do a1·t. Gu da 
mesma. lei, e te~ sido pago aq ualle impo~to 
desde o mesmo tempo ; 

11. Si o immovel não se a.chat· na deooarc~çiío 
do imposto pt·edial ou decimu urbana, ou não 
esti,·er sujeito a este imposto, cu si consistir 
em terrenos de· la,·onra. ou de cdação ou em 
quaesquer outros estabelecimontos' · ágriC<i!Á'a 
ou ruraes:- Pela romput~ção da renda â razi'ío 
de 6°/0 sobre o va.Im· do immornl, verificado por 
titulo legifün<> de proprieda.de ou pos>e passado 

O Sr. :Igna.cio Martins (pela no n<>me do cidaJão 011 no de sua rnulhet·. com 
ordem):-Sr. presidente, ouvi a declaração de a data de um o.nno antes, pelo menGlS, do ultimo 
V. Ex. a res~eito do projecto apresentado pela dia do p~a.zo do § ô• da art. 6° da. dita. lei, ou 
comminão m1xta. E' quest.iio do regimento com qualquer data., si o titulo fôr sentença. ju
cowmum dir.s ea.maras, ua qua.1 não entro neste dicial que reconheça a prapriedade ou posse. 
l!lomento : 11W1,q11a11to à 1egu11da. parte da deli- Si o titulo de propriedade ou posse fôr de 
baraçio _de V. Ex.,jul~ndo o pr~JeCl.o dia1~n· perm~ta ou doaçãOt niio será ~mputadovalçr· 
•ado de impressio para euLl'a.r na ordem do dm, superior ao que se ti.ver dacb ao 1mmovel no ti~ 
por se achar ublicado eai uul.o, 1l89CJ a V. Ex. tulo,que ta.mbem será. exhibido,éb pro~riedade. ou 
lic.ença "ªra ob1&:"Var •111e e1ta. deliberação nio 1 posse do doador 011 perroutanie, sendo a.pplie&• 
•• c:On!ol"tlla. eom a leOrs e:i:pruM do r.:ghneJJto 1 vel a este cas~ a diapo•i~ do ~ 5'> aeguinte, 
de. !lMa. quando 1e verifioa.r s. reape1tn do unmovel per-
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mntado ou doado qual(JUer dás cil"cumst.'\nci.:.-.s l,\dcs rlo <h publictt<;:iív da s~nienp, a!lcg-nnclo 
~· que se refere o i.aesmo p:iragru.~hrL o rccvri•o1lt(~ no n~cs1nc t•er 1nci·~nvn1to r~::. ~à:~0c:> 

Não seri ad::iittido parn o clfcito de qac so elu r.~cu;·~o, c j 1rnt;uulo oac<locu111cmtos 'f\:~ juJgar 
trata qualquer titulo quo coutenh:' <:Jansula co:n·e111en Lt~s. 
rcversiv:i. de pro1Jt·iedad~ 0:1 p os"ª · O cse,-ido farà seguir o proc<'s•o p:i.1':t a 

§ 2.• Sio c idadão possuir di"et·dos im:uove is. 1·ola~ão elo distr icto doutl'O elos iO d ia~ seguintes 
cada um dos qua.es tenha yalor locativo ou ao prno inurc:1<lo nei;tc numero. r>'1r:1 :1 in tcr
proprio inferior no menciona<1o no parag:·n11ho Jl0·5Lçito do;; re~u~sos . 
:111tecedente, a pro,-a da renda log<1l soó foila V. A 1·elaçiio, no P''"zo de 30 •L cs, 'l:ont:i<\1,~ 
sob re os va.lores reunidos de mais do um c1,;s~e s d<" dMo. d'J rccol>imon\o do ifroccsi<O n :• !"O·;;JC• 
immoveis. ctiY:\ ·scc1·~~~ria, ,julg-atú os 1·e~m.,i:B i11Let11:is-

§ 3.• -Si a m:1is de um cída<l:'to pei·tenc:or nm t·J.; , proc.cdemlo pelo mod • C>tabclc·id 1 c:u sou 
imm.ovel, n. renda legal da cad:i. um dessas ~i- 1·.igt1bment.) ' ""':1 · o julga:nea;:; ''ª' ca11s~.~ 
dadãos serâ compu t:ida sobre o valor col·respún- ch·eis; seu.lo,· p:11·-Sm, ou ·o:· .-ad.ts <lS d!splls i 
den to â parte qul} nelle tiver, s egu ndo o yalor çl>c~ do § ::l0 dJ :i.c·t. 0o d:t lui n. 3J2J e cio 
tQt:i.l locativo ou proprio do 1neB1110 immo,·cl. ,u·t. Si e p~. \':\gr:-.ph ·>s ,!;, 1·i;,poc1.i rn reg-ula
verific;i.do pelos rnodos elitaheleciilos uos n>. 1 e 111en~o n. 8213. 
11 do§1• deste artigo. \'L A :i.v:diação ;i qne sil rafo1·s o n. l uií,i 

§ 4.• Quando tenha sido :lli•Jn:>.<h pa~te só- po<lorà ~cr :ilte~ :da peh scn:,o:.l\-' ou p.:>l•J :i.icit·
mentc de mnà p1·opried.~de que conshla em ter- d;h de 'lue u·ataia o> ns. ll! e Y; dercndo l -
renos de lavoura ou criação, o valor dess:• [>:irtc, m:tar-se u;; j u!g·:uuen tos :i. t· •m ;irmaç:'ln th 
para. prova. da renda legal do cid:id:lo , que a me~ma :i>~li:u;:ro~ ou :i .s·ia _a~m1!!a<;~1o ll•>s 
houvor adquirido. sui vorifü::v.!o niio sv pelo cr.>;'JS do m~1·uc;:w.> d.J d1~? ;s:çocs u<},1~ p:i.""" 
titulo de q_ue trMa o n. 11 do §1° deste :u·Ligo, gr:i.pho. 
o qual, neste caso, de'c ter datll. de tt·cs :i.nnos Vll. N'o pr::ízo <lo t:·~• d~;·~s . cont'.\.ilos d:1 d::\:\ 
antes, polo menos, do ultimo di:-. elo p1'.: Zo cl~ do :1 ~ordiio, o p~occsso f'C r;l dcvoh-ido ttn juir. 
§ô• do art. 6° da. dil..'t lei n . 3029, mas t~ml1om, rc~'Or t·l<b. i;c::1 fi c:i: Lr :islado ; e C3\C jui7.. cm 
e conj trnctamente. por :i.vali:tção ju<lidal, :i qu.o.l ig11nl pt•;tio . C;n\ \aüo dJ d i:1. dD 1·~celii111-.>11Lr1 (\O 
se proceder:i pelo seguinte modo : n1esnlll p~·occs.>o , f:n·:i public:i.;• o Mürd "O l"'r 

l. A .wnliação sed. foit:i. pe ran te o <:on11:0, . edital n.:l'had11 cm log<tt pul,lico, e, se ndo po~
tente juiz municipn.l, ou, nas coillarcas es:•c- ' si\·el, p~fa im11:·cn,:\. 
cia.es, perante O jt1Íz sul:J<tituto, com assiSL~n(:i:J. Vl!l. ;{o C:l'<O r] e ,~-.· n. 1fo.,Í ~ân pt•.) fo'.•ich M 
do promotor p ublico, por clous pc1·ltos nomcatlo;;: .i rúrd:io f:l\'ri:·an~l a 1 c ldadifo que i-Í\·o:· re.1:wri<h 
um, pelo cid:idão qu ~ arcqu0 rer 1l"cat1•co,,;_juizos :L a·; nEa,;füi, e de 11:1'.1 t(I<" h:\vido inte~p",sic;fi•1 
de Jl~Z juramentado;; do qu:i.tt•iQnnio Clll't'ClltC rl e 1·ecu:·,,1 Yoln n t.~ri o, o j nii d1J rl i;•;li!o man
ou d' entro os qun.tro iml)lediatos c:i1 \'olos n d;1:•á onLM$''1r n p1·1.1c.Jss•i, ~cm ficai" t1':t;>lndo, 
estes ; e o outro pelo promotor d'cntre O!l rc- ao m1)~11w cid;ulil<i ou :1 s<:u c~pe ·i:.t ill'"cnrn
foridos juir.cs, si :i nomc;i.çe>o do di to cirl,~dã0 1br, 1dl:n rio s1)r c:d1i\Jicl•1 C·)rno r rova dc ;·1' n<ln 
lÍYC~ r CC:l.hido e1n :Jg urn chr1nolles iu1nt1Y.li:tlc;, log:>l. 
ou ,·ice-versa. ·Si ~ p:l!'c.!ni, Lh-e&.· h:-.vi.:lt, int.r·:-p :~içZ:o d.~ \'(~ -

Si houYcr des.w cõrdo entre os dous peri l<Js. <' CUl'S) 1olun t~~io, set:'ill tln.d:is no ret'crhb r:itl,,
juiz rnunidpt\l ou juiz substitu to nmnca~à ter- elih>, p:ira o aiosmn fillJ. l•it•i:is do a•·úrdilo l' do 
coiro que podera, 11uando não COJH'ol'<lar 1:0111 qu:tll~'l':cr <llllro~ papuis 1 1 1 1~ rc•1m•ror. "'"'' 
algnul dosdous, dru· ao terre110 o ,. ~, l..>r •t•H.: 1 11 ·~ ~ ·mio og d"Jcurnen~os • !' •~ h•)n~c~ jnnt:,Jo . 
parecer Ulais j u~to , <.:01nt.'\nlo que <::stc ui«1 :;cja ~ 5 ... Qnantlu a rC U<!<t <lo ,.·,,];.,Ião pr.,vi·:r 11': 
supel'Íol' nem ir.ferio•· aos valores al'i1ill'a<l0s pe1· iwruv1·r:is crnupreh.~ ucl i· i -:: <:Ju •111,ll ·p1cr 1l:ls 
:llJUelles peritt.>s. (·ia~'!c:; d.!si;;n:uhs "'' a. ll ,Jo § I" desta :1.r-

U. O j uiz do direito da co1na.rc:t, O<I, 11u:> <JllC Li ;:o, te.\\ 10;;:1r a :i.·1·a!i:v; iio j udic1al, feit" 11 1<~ 
tiverem tUais de mn j ui?. d : din:i to. a<1uclL n ti·m10~ do p:u·ag!\t !iho ;H>'e•:cdün Lo , par.• 
quem eowpetir, jnlgal'à a av.,.\i;;~~" p;:>1' s 11- pr.11':«' : • 
tenç.a. proferida no jll"ClZO de · i5 di:ts coH t~v.\o;; <lo 1. O v:üo1· do prcdio r)rl iftcado p~lo suu ,,.ct1t:• 1 
etn que lhe forem cond11sos os aaLos, 011·,· j,,,j,; o pt•opr iet .. :·io, sup prindfJ a ;!ib av;~liaçiio "r.i.lt:• 
promotor pnblieo, que r espon<lcrã dentl'<l de do titulo ele pl'opriQ;],1 ,fc. c:'\Í.é'.Í·l<l no ~i tad(1 
cinco dis.1. · 1L 11 . 

Cada processo não se referi t·a "" nwie d~ 11m Jl . O o.1.1gm011to rl ~ ,.,,,,,. de · :'rcclio on l:<"r-
só tel"reuo possuído. reuo. depois de· sua ·"~·~1 11i~i ç;i•". cm r;i;(:iA de 

III. A ~~nte:1ç "do j niz de dircilo sor:'1 ia1111e- b ·rnfci:oi·i~ s a~rrc,~i·hs on ·k :il •n r..~ :in 1!0 
diat.a.mcnle intimo.d~ r.o pr,.,!l1<:> l o~ 1 e ;.i1l.i1'ra11:i v:ilor rb p1'DJll'icda•lc . p:»M1i~:itc 1!.t 1lh·cr":
por ~ditai, affi:-:i.do cm logt.r publico, e. suucl1J d:tilc tlo:; L~ :i1pos rn1 de 0:1:i·as ci 1·c111w:! :i 11-
posatvel, peh 1:npronsa. l>csl:i. scnL91lÇi• h:i :~ \· :L ciits. 
r ecurso neces91r iu pttr,\ a i•eb'"' º <!o. <lislri ~L" ;,.; O ... A ,J i~po.~i ç:i' ' .lo n. 1 do ;:i :!·· .fo a: !. :~ .. 
caberão t.-unbem recursos volun t:iri l)~ inlor- <l;< lei n. ;~OZ'J iic:i. sul,~ : i 111i t!;i pol:i sngu i11 L · : 
postos pelo proprfo inter .·ssado 011 seu 11ro;·u- Com cc1·t<diio <J.UC mosu-c esta:· o ciJ~:io i ll
rador especial, pelo promotor ou sen :uljuulo. o sc.'iplo no reg1s1,·n 110 cn11JJ1>(jrt·io : - •lesdc 
por qull.lquer ele itor •la comarca. Todos os ditos um anno auLes, pelo ~•ne tlos, <lo ultimo J ia do 
recur.sos terão e!fcito :mi;pensivo. p1•a:.:o <lo § ~~ do "r~ . 6• <la di~\ l ei, co1110 

IV. Os r eeur>os volu11tario;; seràu iil lerpo~tos ne:;ocfan te, r.orrot.or e agente de leil<les :. - e 
por meio de requl•rimento e \v1nadO$ por IBJ'lllO c}csd<; trcs :..nnus a n tes; pdo . mono;;, di)--ditÔ 
nO . P."?P~i!>_ P.~oc~~g,,no p_1·azo4~_ 1;>_ :li~s,, ~ou- d!a, eou10 administr:i.d<J~ de tr:i.pich3, gu~:dtv: 



Cãnara dos oepllados - lmfl"eSSo em 29/0112015 15:45- Página 8 de 34 

Ses:-üo c,r.1 H de Jmiho de 1832 461 

lhrrol!i ou pri ::'leir.:it.· .~ !:&.c ir.,,,lo:; ~Js1 <:O!JlhH~ ::-.::.ia.L , l. l)o. ccn iJão <le re parti1~:i-J fi:>'!J.1, a .;!ue se 
ou admi~~i:!~rn.dor d,} 1\-..l tt·~ ~·;,: iwJLiiL ria!, u:.u:t ; !"'.: \m.: ~,ri. . 1 do§ i it do c itado arL. 5<>, deve 
vc~ ''Luc a e.~$<• c· 1,:rn: ·:-.-.; : ~~1 ou:~ f:ihr ic: .. l.Cll!m : {."\J1l:!H-a.~ que o :Jredio ... ~ a.eh.a ave:-b;.i.do eom o 
o fu.n :lo v..--.pit:~~ t!e ú . ~JO-..~ peb m.~no! . 1 e~igido Ya.lor loc':<tlt~'fo, deiuie lra.~annoi anta.~ 
. C01_:.1 c-c~ !-_:.hA.o •JJU. •~1!1li=.r-:j :~~>l..!!' o cüli.d;io 1 pelo ... m~no~. do . ui li mo rlia do prazo do§~ do 
Jn)Criµ~o G:i ii cap:?.i!J..:\ rb po!'to . ;.:oai a a-::.~e- • arL. tl?da d t:A lfu . Ar.~Apt11.u:io~ qUAoto ao tempo 
cedcn '."!i !:. de um a.uno, com::. ca~ii.Uio de n:i.viv 01.0 J dA :i.vc:l>a..:;.ào, qu::indo () pr edio fót' CO D, truido 
iiiloto tlc l~ar~~.. j nov:unenrn. 

CC>m escrip tu :"'\'1 JJ.Jltl ic:;., cujs. da.t<lo sej (I. .<l;;i 11. :L es·-~rip:.;1;·~~ ln1blic.,~ . on o •lscripto pa.r t.i-
t:"C$ a nnns ante~. pe l:J }~lcnc"P. do ult'.111:> (: ia c1li.:~i·. lar. \:.a.do coo li"rrO de n otas, bem como a 
do pl'uW cb ,~j t;.d;:i. . :~i:; .. u ~l<;;J-:.l , <fü esc:-i;ito pa ~·· ~.~::ip:ul'a p~1blica , de que !ratam os ns. 11e 111 
ticular, l.u1ça<lo c.·om i;; .. 1;..; ) ;: 1;. ld:;ijd-.!I!i.'Í ~ om Lv § 1.) do rnA-.mn ~r r . 5 ''. d~vem ter a d.i.ta de 
lh·:o do not-:s, "!.u~ ~vi:-t··:: s~r e c:d w]ã!) :d- c;uat •o annoo ante~. pelo ru e!los~ do ultimo dia 
mlui, tr;.do: <l · fa.:<:nd:.:. Ol: fakic:\. r ur.J . C· íJj o , d.o :c.cncion.'ld.IJ prilo . 
\'9.101· iH.!~ d~ l ' ::J~~d..;, p~:: .• 1:l.'!IOS . •;t~!·il!r .. v.lo ; () ,o:itui ;1 f ·f;: l_i riw d (i i' C"Opt"iêd1de ou pon4 . a 
p~ l 11 tilulíJ !~:;it : t.'I.() C:! vr·:•pr i c.Jad~ Otl po:-is_·~ ; 1-_ 1;·~ t.:t t;Ú·~:r: ~~ T'~ :-~ro o dtSLd:) n. II, d(we te!" 
d~~~'!1' c~n .}.l, :dc ·. L .M: :·1 t1).~. 1,; u ,.;),' sijHl(m ~··~ ~M!1~ 1 da ta. ~r.w :io;- a um Anno an~e . .o;, pelo menos~ do 
í.:iet l q u13 ;•s n~<.:oi..lwv.:i. . 1 refo!'id" d ::i. 
~ '7 ·º ."1..s disposi<;OO~ 1l)'! Hs. i·:~ lrI n :v d·) § 2'' 111. Qu..'\ndo o :::.rre ndameu Lo de torrenos de 

do .1rt . :_:, t.l:l .iei n. :l)Z-:• fica ~~· ~·.1tl)l:t l!dns p~L h;·i':U:";l n n erl:\Ç":i.o, d.J que t r ;-tb\ (..' n . 111 d o § 1° 
segajr.te: 1kJ: fr·:-idn n..-1. 5-J , coruprnhonde.l· p:u·to aómeitte 

Com cn:-tià;io p:is!':da peta rc.<.pecth-~ ~·~p!l.:-- de am:i pr.lp!'i,,.,ffa<lc ter;-itor-i~._ o \'a.lor locativo 
;.h;- ão füsc~t!. •!.~ r:'-1:'1-I n;u ~tt:! qi.:.i;) , d1'1~!<~ :p1)lt"C• d~!iia 1~, ··~1: :ltl'<'m<l:.ldl ~e~·a ve rific .1dO nã.o só 
:\t"lllf)5 .: nto.~ . p1iJ('l ll1C !Jt1~ . do u/til1l() dia <li) [)!"::;;:o 1 pt: \:'.i •':'ti 1~ri pr.11•<). pui)lic:.i a que SO refere O 1ne s 

<lti § ~)·, d.IJ ;·.:-L, n~· 1:~~ lt:i L . :~Í),2~~. 1'1 ··Í~h: Ó~O p:·;~- 1 n\(l \l. \~'i'1e:."·:). l~ : as lõlm\>e rn . e ('O!ljUlltam·mte, 
s:.i o t"'a.Vri•;r:, o!ll.du:\ . m1 1.mtru e3 t·1b~~h:~ ii :1~ ; i.l·:; p:1:· ;.y:,:.li .~~t.:· Jittli:·i~ l :'el.tapclo modo esta.bJle
indli~ t!' id ou r u::>. it lit\ ~s t:ú>eic:C i L.11Ct:t'l c~·lm - dd:1 t111 ;rnt.-=:,·ior § 4 .0 
mcri:?:':.I. €'- Lr11J~.i1 ·P~ . or C'llc p.t~a . tl;J ;de o I\". O l'~~ oc, ;~~:g:id» 110 n . p; do§ 1° do men
melmo lewp:... '..:npo.,to geral c.iu. ;;roYinebl il"" : civ1rn<l1· ;. :-l. ;:"' uá o dispeas.~ em C.:lSO alg um , 
iacli;!:itria e~;, ;>ro:i s ... .i.1 . o·.1 c~u.ii,ruer cut: o ba.~:~i:l.· 1 :i. a['H"..:'~~nt.'\..:;ão irl.n pro\·~~ a. qu e se r efere o 
do n:) \"•: ~o :- .l.;c,1 t1,·o d•J Ü•tn~o;· e l ur:.u110 ,)1i mesmo n11 me.·::1 . 
r\l~·.::il. ~er::J.: .-. i 1~1p.)1't:i w:i.11. J·is.s<:! i:up·~·.i;~ }, ~\:':- \'. :\rio s~ .::i.<lmittira a provar a. r enda. leg al 
g o nrfo oC· ·:'.:a::;p;lt r: l.e l : \n~::\.aH~nt· .i, .. ic 2-1;!.; T:•J t i.rn - p•:! ~ \lalü r l o'~o:\ti vo dt) ?!' C:'lio em ·1ue residir, 
i1idp;(') rh 1.·1'1)' .(" . 12~ 11ent:-o d:~;; ( itlA: ;/.:!3 ,, fi.~ ~1.!;;:1:1 °:k1 (,S H.S. I o TI do di b) art. ti", mais do 
nr,~ -:,li~:1.: .,, is lo~•-n.''l>li..1 ftu_:1e :·i1>. "{U 1t::1 dd.l(.b. ) l'tn ( .. ldl.L p rectio . s:t.l\'o s1 est~ 

O si1nples !1\;:~ ·11?:-!.1 _· <lo!! i1.i1p~·sli> tK•:.t i : : ..... ·s tiVI''" nai.;;.tle 11 r:.1 p:t\" Ítoij n lo~ c2io ew C{UC ~ert4 
Jo;-, mc:srno"S nunio:--0s. f:'!:tn ;! el:.st~r.\·j1 !:~a· __ :\<l:i.)i:t.:'10 uu. cida..dio por pl'<imen to, sl n~lle 
.i;u m <los : _· ~t.:d.>!.!ieci.:::icuhs a í~:tr. <:st~~" 'i"' l"_:. ··e· r~$1.iir \"r):n e :.:C>11o:aia i~par.ula. p;.i.g ãndo o 
:·0 :-11 . r1 :b .i•~.~i :..1.d:nil.l'.1Ü'I ('0f: H n ~·,1 v:~ <;f'! •.1on1b . ..-~ln " l1v.': ~ ~i\·.) c·s~:d,,~lücido .nu u . l rlo m(li;mo 
:'\ã'.o ~~n: :·ã:·:- ~).:cu !1 :·1J\'a. d~~ rê~iih 'q u a•.~ .~ ~~llt;-:r a.1·ti;.ro . 
OOtl'(.l:S im;~t)<;I(~ lJ itV UH:'11i,'l O Ua•.~·~/.s Il~i iij: . ';!. :'\"•l::i d:spo;s i\~Õt?S dõ C.i ta d•J ;u• t. ;)O n ã o .Se 

da~.~(~~ ~i-~~~~i~;/:1;!~o !\;11:5~;~; :~~:1"11;~{:~ i·:.~~ l ,~~~~~t~~~~111km 1;!i ~ul;loc;1.tarios ou Aub-a r ran-

hm~cra.r:i;s, :; ·,.,i·~lic.n·cl ~):.;1~:-:!t' thl..'> (l'liei:.'..= .. s 1 s:; 12 .• ..\. 1.i'sposiç-ti..) do 1..) per iodo d o § 4 ° d o 
'4l1C jlC!"CCb·~:-.·:c..i !! i IQ p~ :m·u!t-in =.~m~:; r,,. ~ 1l:i\.I ~P" t r.~ d!I. L-, ! n. 3029. l>êm oomo a do a..r t . Z:~ 
em virtu~lt: rfo eou1:1ri~$1;c.s. do ro.•(!'ul uLe nlo 11 . 82!3 (irn m prejuizo J l)ij §§ i o 

A mesma- _rli:spvsi~·,Jio ('.(."iiJll'l'~lendo n,<. r:·:-.ç,;.s (' 2·',• r.~ ....>~l(: u.1timo artigo), fiC:l!ll ~ub.st ituidas pol i;. 
d,~ µr t 1 ·c~.· 1rn :4\·::.~:s (jLl•.:: pt.:!:t:dJ'.l!n ~r1lilf1 r. ·:\ ;) ii<'ll'll1 Tlti'. ~· 
i!lferi :.>r :i reaJ~ le.t:d. j :ü1nhum c:<ladão ~c :•à. inc!u!do no alistamento 
~ 9 .. 1) F io:"<\1~:- j:: i!r.~ e Ji..:í t1 :.is p::i.!;.n':"t.s-<>.: d~~·'- <lc.1~ e1c!t?res s ~=m o tfir roqu_e:""ido por esc~ipto 

r:l1l04 ~ ~u ::...!'°}g-{::,\!')< 1le ?•lii !':Ül.·· 1.1-')l. ... }1- f~3 i\é )'l"O}."lO p~n i"~'-' C C(lOt !t8 $1g't13 t:.lr:t 5\J~.' J_>rO-

~:h~~!"~~·~ ~1J$~~g/~~· ;_~ ;{~' ~:~~:~.~~~~~~i~i~ .. ;~.~~~~~ ~:r.~~~ .s.~g~~~·i;~~~~:~. ~1~~~~~:e;c~~e~~:!~~: 
l"' c!it: t• i (ll') ~ ;i.;t ~J g-n··1do por 11~pcc i~l proe~r:1dor no 

i.1. 'Xi! ~~'.: :~:~·~;.:1.~~' ; ;·;. 1~ r::tli ~·J :-i '~i ~:io~i.ç:~·:. .,tA, 1'.':1s :i s<im.:, r:~c de i mpo~sib l11cb.do phy9'ca de es
,... 1'·:?\' d~' d:> ü:ia.d ~n. JW Mtl.à!:l. co:n ct~cumento. 

~ iO. ,\ ' 1 !i ~ p·)~ :·:.:i-:-it 1!• 1 · .. .._ .1u d :\ lei io . ::;;:;~-.:1 § 13. Qun. 1ldo . nos tlwmos do p :i. r.:.!gra.pho :in -

;1~~·.~~~~ _n·~'r'·:-i~::·~~nl.'. : ·.' .. \:,1~,:.'., ...,~_·_: .l~:,'11 ~.· .,:~º~~1 .• ~: v·cc,lont~. :·ú:- fl~~ri r.to G astign::do por proc ura-
.. ~ !"' ... • ~-. - ... _,, i• dor cs,1ec1lil n ".'t!Í!t.t~imGn~o rio cld:l.difo que 

do d~ ll" l:.::. 1:- rl!nd.! !1!'.."al o:; r u ~11·,,s .~ ,·,uc ~)r!t-.r . .-!tt~ ~l·~ in~l ni1lo no a h=>lam(mto dos: eloi 
s.' :r::?:erem. r1:.i!• O~ db1 )~1t!!- ,.. d~ '.,'.)\~t d ~ :.l ;um t~i:"M. ;) ·1r.w-~ fl ;:; AAhCL' ô lllf'.S~no cidadão ler ·e· 

~~j.~.1·~,~!;·~:1;,~}~.;.f:~\·;,h(~;~t~:t ~~j ~:·'.lJ~i~~f~:~~:7 ~;~t:.: ' ~t;2.i~~~v~~~./fr: i~t.~t!i~'º\~tt~Lx~ i!~\~i~º !e ~~~~1 ~~t~~ 
de 1:t•cla.:·11u'? ') p.;· 11 ~·~~•':: Ll •8 .. 0 :1 ;)n.: ll.' L' J i; n.~;.\(_h . 1' 1()L'monrn escnp~o e !\ti $ign:1do po:- esso cid.adW, 
1·r~··~" rfo ~f trt<! :; ~·Jhr~ :1 '9~ 1.· t"'n1..:J :\ llõ lu.l L't:: - 11 1.l lllt •; .;z. ilUe> 3: 1et1r:l .0 a a.ss i~nalli.r:\ ~~tejam 
11u1sllo. , •"t'<'1)rhcf'1°t·.;;;, JJu propri · 1):1.pol no: L:i.bôlhuo. 
~ l t • . \ s rli i ; 'llii 1;~c .. 1)() :..-:-i )jl) d:l lei n. =~~) 1 ~ 1 1. Os .:u.i:1:r;SJ :uonici1>=1.<'..s: dcutro do trcs 

e do ;i:-( . • 14 d<) :-r·;.1rbnnnlo n . ~21~ t:.:·rão ·1iã!;. rJ:·11€.1i.;; tfn (•r:1 c:uA o nvial'Hll\ aos hti.?A!\ de 
<!:w~u t;uf:is C:f)n: :l.S S.<'.!;llinlcB :illr;r:ii;iíin : ~i:rc-: l.J) o-; rc,; 1.tr:ri.ru.út1 1•.)3 Ei :i~ rda~i>c!. ~cn_~i?_-
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na~ no § 8~ do art. 6° da lei n. 3029, publiw U. Quanto á interposição e ao processo do 
c:a.rão per edital a.Ilhado em Jogar [iUb!ico, e, referido recurao serão observadas a.a disposições 
sendo possivel, peh imprensa, na séde do mu- do a.rt. 9° da dita. lei e do capitulo V do regula.
niéipio, os nomes de todos os cidad~os incluidoe men to citado, com aa seguintes alterações : 
em cada uma dessas relações. O prazo de 30 dias para a interposição dv 

Si o juiz municipal dsixár de enviar ao juii recurso será contado do di!> em (\Ue fór feita a 
de direitG todos ou alg-un• das ditos requeri- publicação do alista.mento, nos termos do § 10 
riientos, os requerentes terão o dire[to de apre- do art . 6° combinado com o§ 6° do art. 8° da 
s~ntar novos l'equerimentos ao juiz de direito, mesma lei e do a.rt. 5.0 do referido regula w 
.at~ ;io 20° dia do prazo em que a este incumbe mento. 
organiz11or o alistamento; devendo os requerenw Nos iO dias de que tratam o § i• do art. 9• 
tes pro~r o facto com :). exhibiçào dos recibos da dita !Ai e o a.rt. 75 do citado regufamento, 
40 juiz municipal, pass~dos na occasiio d11 en- o juiz de direito, á vista das razões allegadas e 
treg,.do11 primeiI'Ofl requerimentos. doe documentos apresentados, julgarâ válido 

O meamo direito cabe ao cid:i.dão cujo reque- ou null..i o alistamento,n;i. totalidade ou na parte 
r~enU>, apresentado no prazo legal, o juiz em que fôr a~guido, e publicara immediata
Jl1UniciJ>!ll recusar receber, provada a recusa. mente a sua decido por ed.itaes affixados em. 

O jUlt de direito. em qualquer .dos referidoe logares publicas, e, sendo possivel, pela imw 
casoe, to~ conhecimento dos requerimentos p~ensa. 
e proc.~erá, quanto a elles, nos termos do § 9° III. No ca:w de se: julgado válido o alista-
do art. 6° da dita lei. mento, cabe ao recorrente o direito de fazer 

§ i5. A eliminação de eleitores do alista.- seguir o processo pa:-a a relação, de eonfOl"mi
µi.ento, em que so acharem, terá logar no so- da:le com aa dispesiçõ~s do § 1° do a~t. 9<> da 
gµinte ~o, além d03 es1;>ecificados no n. l e r ·f !rida lei e do a.ri.. 75 do mencionado regula
~º § 5'> do att. 8° da. lei n. 3029, e no art. 40 mento, tendo o recurso o effeito devolutivo 
do regularnento n. 82i3 :...,... quando, dentro do sôment-. No caso de ser julg;do nullo o alista-. 
prazo de ti-e~ annos, contados da. data. da publiw mento, a decisão não terá e!Ieito immedia.to e 
c_a.Xão <!.~dito alistamento, os bens a que se r e: .o recurso, com todos os papeis e documentos 
ferir o ~ltulo de propriedade ou posse que hou- que o tiverem ~cornpanho.do , seri remettitlo, 
ver i:pduzido á inclus5,o do eleitor no alistll.- no pra.zo de trea dias, sob ngist~o do correio, 
mento, por qualquer moào voltarem ao domi- pelo juiz de direito a relação do districto . 
n~o ou posse da pessoa que a este os alienira, IV. Si o juiz de direito dei:s:ar de remetter o 
9~ p;i.ssarem ll.9 dominio ou posse de filho ou recurso á. relação no dito prazo de tre.s dias, 
genro da meetnl> pessoa. terá. o recorrente o direito de interpol-o dire-
~ eliminação .• neste c~.so. ~erá feita sómen.te ct~rnente perant!J aqu ;lle triqunal no prazo de 

~ vi1ta. de certidão a.uthentica de escriptura 15 dias, contados dli. publicação da decisão do 
publica., ou eacript.o particular que pron qual- juiz de direito, e em todo o caso incumbe :i.o 
quer d.os dous factos mencionados. pt·omotor publico fazelwo segui!· quando o facto 

§ i6. O direito, que pelo :i.rt. 9• da lei n. 3029 lhe fór denunciado ou lhe collStar de qualw 
compete a q ua.lquer eleitor da comarca, de re- quer fôrroa. . 
correr da decisão do. juiz de direito, no caso de - V. No caso de julgar a relação nullo o alis
inclusã.o inde,·ida de algum cidadão DO alistaw tamen!Q, o reapectivo presidente enviar'.i. immew 
mento'dO!! eleitores, não fica. prejudicado pelo diatamente ao ministro do imperio na corte, 
facto 4e haver jà. recnrl!O interposto por outro ou ao presidente, naiJ p rovinci!JJI, «ópia do 
eleitor, sobre a mesma incluaão. acórdão, â vista do qual serão prorupta.menle 

§ 17. Nos recursos int.erpootos conlra a in- e:tpedid:i.a as necessari·•s ordens, a.fim de se 
clusão de ci<hldãos no alist.amento de eleitores é proceder .a novo alist.amento em toda a. comarca. 
permittida pr(wa. documental de simulação dos ou n& parte em que o alis~'\mento tive:t'8ido 
con.tra.t.oa, quer sobre propriedade ou posse, quer aDJlullado. 
aobre r<!Ddia, oa. de illegitimidade ou falsidade Neste caso serão restituidos aoa cida.d!os, ou 
doa títulos ou ~.ertidões q 11e tenham aervido de eeu1 pro<.:ur:1.dores ospeciaes, os documentOB 
base ao &liat<J.mento. . Q ma\s p:i.pe)s por ellas a. )resentados relativos 

§ t8. Além dos recursos estabelecidos DO ao alistamento annullado, aem ficar t.raslado. 
art. 9• da lsi n. 3029 e DO capi.tulo V do regu- VI. Estes recur2os serõ:o julgâ 'ºª por todo• 
lamento n. 8213, haverà t:unbem para a relação os ruemhros present>a do tribtmal da relação no 
do dislricto recul'tlo do aHstamento dos aleit.ores razo de 30 dias cc•nt:idos da data do recebi
qua.ndo nos trab:i.lhos deste se tiver commettido men to dos processos na respectiva !lecrotaria. 
qua.lquer da.a aeguintea irregularid:<dei, que do mes1110 modo dctermin~do no § 2° do art. 9• 
fqtport&rio nullidade total on parcial do ~iat:i- du l ei o no art. 80 do regul11me11to cit:idos, 
manto: pnr:1 os recu~•os a que estes n~Ligoa se referem: 
· · l~competencia do juiz org:1J;üzador do aliata- observ1111d0wae aa diapoeiçlíe11 do § 3° do <lito 
Zl,,!'nlo. art. 9oda mencionada lei e doa a r ta. 81 e p11ra~ 

graphcs e 82 do referido regulamento. 
~l~~ d6oe qbaer;-ancia do pra.io marcado no Ei;n caso do empate pre\-alecará a. decisão !'1l-r·'!" ..,.. :/:1 • da lei ~· 3029 para. o recebimento corrida. 
OI r.qllenDM!~to!I· § 19. No prazo mlrt'MO para. o jal.,<>amento 

· i. ?•!'lo .o.dirait.o de intel'pór este '6CU?'80 o . ne. ~~ d"• · ecU1.'• --i. de que tr&t:un o art. 9" 
fro11101o_r publico ou seu a.djuat.o, ou tree elei- : ela lei n . 30:& e o capLulo V do ~ul&ine1:1to· ._d& eomarca. · l 11. §13, wm como o~apho anwcede~w. 
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não se computl\rá o tempo da interriipçliO das 
sessões do tribunal por fali.a de reun[ão do se us 
membros cm numero suliiciente para cele
br~l-as. 

§ 20 . Os emolumentos de que trata o :lrt. t5 
do t>egulamento n. 8213 pelas certidõe$ e por 
outros ãocumentos fornec[dos por officiaes pu
blicos para o alist.ament.o dos eleitores serão 
pa.g<ls pela. metade. 

Serão t,,_rnbem pagas pela metade as custas 
dos escrivães nos procBl!llOS de recurso sobre o 
dito alistamento, ficando os mesmos proce~~os 
isentos de quaesquer de~pezas de preparo e do 
pagamento do sello e de outros direitos. . 
• Quando, porem, os recursos forem intentà.dos 
M:-offecio pelo promotor publico não terà logar 
~agamento do r< dit.os emolumentos nem de 
cu~tas. 

§ 21. A sen tença coademnatorin, passada em 
julgado, que. nos termos do§ 5'> do arL 29 da 
lei n, 3029, r econhecer a falsidade das certi· 
dões, attestados 011 outros documentos, <!ue ti
verem induzido ó. inclusão de algum c idadão 
no· a l is tamento dos eleitora ', ou que, segu ud~ 
:1 dis!>Osição do§ :3° do mesmo artigo. declarar 
que essa inclusão se íu ndott em documentos 
não admittidos pela lei como prova da capaci

"dade eleitoral, imperta.râ a eliminação do cida
dão assim distado. Produzir:i. o mesmo eff'eito 
a senteaça. conde.mna.toria em caso de simula
~.ão de contra.tos para o dito fim . 

Eata eliminaçã~ será ordenado pelo juiz de 
direito que tiver organiza.do o r espectivo alis
tamento, executada. immediatamente e publi
cada no q terrnos do § 8• do art. 8• da dita lú e 
do art. 50 rlo reg11lamento n . 8213. 

§ 22: Os t i tulos dos eleitores de que trat'~ 
os §?j 15 e 15 do a.rt. 6° da lei n. 3'129 po
deriio ser entregue~ a seus procumdol'Os es
peciae•, passando e'tes r ecibo' nas respectivas 
procur;1ções q•1e ficarão archi-radas, 

Neste caso. o cidadito a quam pGrtencer o ti
tulo o :t.Ssigna.rá, nos tt!rmos dos ditos paragra
phos, perante o j uiz de paz ern ~Yercicio da 
parocbia ou distric to de eua residencia, ticandn 
r ·gistrado este acto no competente protocollo 
do escrivão dojaizo de.paz. 

Art. 2. • Ficam revogada.s as disposições em 
contrario. 

Sa.Ja das commissões do senado, i3 de Ju
nho de i8B2.-,Contle de Baepenrl!l .-A. A. de 
Sou=a Caruaiho . - A. C. da Cru: Macho.1lo. 
- Fausto A u.qus to d'Aguia'I'.- F . Beli!a
rio Sorz,res de Sou.,tt .-Candido Lu•::; Maria 
de Oliveira.-Francisco Prisco 1le So •,:a 
Parai~o.-Frank~in Americo de Meneses Do
ria . - M. P . de S ou:w. Dantas. -Pedro Leão 
VeUoso. 

ORDEl\li DO DIA 

CONrlNUA A 2ª DISCUSSÃO J)() 01\Ç.\MENTO DA 
XARlNHA 

O SR: PoR TELLA. (.pela o'l'tl.em.) pergunta 

si !linda. não ha. temp'.> p:i.ra a discu~ 
do requerimento, que hon tem apresentou, VlSt-:l 
ior o Sr. preeidente decla~a.do 'lue c;ompreh~n
dem eau diacusaão na ordem do dia de hoJe . 

O Sa. PRE81D!lNTJ: :-A diacuseão davia ter 
togar 11e1u prejuizo da orde.n do dia. J;11tão 
passado11 os tre5 primeiros quartos de hora, 
mas na se ssão de amanhã e nobre deputado 
será 11ttendido. 

O SI\. Pt;iRTELL,~ esta satisfeito, _ uma vez 
que o Sr. presidente declara. que ~mirará em 
discuaslo am_anhã. esse requerimento. 

O Sr. Ferreira. Via.una ouviu 
o discurso proferido pelo nobre Sr. ministro da 
marinh:i. em reaposta aos oradores da opposição, 
sobre os negocios a se11 cargo, e, reconhecendo 
08 merecimentoffde S. Ex., cabe-lhe ent retanto 
offerecer novas relle:z:ões para confirmar a dis
cussão que lhe foi oppoata e comb:i.ter ao mesmo 
te:npo ãlguma.s das suu prop03il}õea. Fal-o-à. 
com a possi vel brevidade . 

As questões que interesa&m o ministerio dA 
marinha são, por aasim dizer, estranhas ao 
orador. que :i.penaa tem dellas conhecimento 
pela curiosidade. 

Nã.o professa a arte da. guerra, e de110jàra 
antes que fOJ!se abol ida do mundo, ;i?Orém a re
partição da marinha entende tão d1rectamente 
com o thesouro nacional e pesa tanto sobre. os 
noasos contribuintes, que nio póde o orador 
deixar de diaculir as v erbas de despeza de aen 
orçamento. 

Pareceu-lhe qu9 o nobre ministro, no di.5-
eurso que hontem proferiu, chamou a altenção 
da camara. para esta face da ma teria, que re
putou não diecutida e, talvez mesmo, não eu.
mino.da. 

O mini1terio da m&rinba é o monstro mai• 
devo~ador da fazenda publica. 

O Sa. Lou1tE:oiço n:e: ÁLIWQllEB.QUE : - Ha 
outro mais devorado!", o da agric11lt11ra. 

O SR. FBRRBIRA V rANNA diz que, 1i n~e al
garismoa nio figura elle n:i. altura do minia
terio da agricultut><1o e do da fazenda., entretanto_ 
como om gor:i.1 a s11a dospeza é improduetiv:i., 
seg-ue-se que se póde sem erl'O dizer qne o U:Ü• 
nister[o d.a marinh& ê o monstro mais devorador 
tle D08S48 finanças. (Apoi.idos.) Em nenhum 
mini11terio tem-se verificado abusos m&is cl&-
111aroso1 em ueumpto de despeza, como naate : 
o orador provará., apresentando á c amara aa re--
epectil'&S tabellas. . 

Não póde occultar a sua eorpren, ot1v1ndo 
hontem o honrado minis~ro lamentar o estado 
do nosso materia.l Jluctusnte e do material de 
artilharia., a necessidade de montar , senão de 
remontar os noasog a.rsens.es q11ui inutilisado1, 
emfim solicita.r da. ca.mara, com empenho, cre
di toa especiaes e extr,1ordinarioa para. fazer o 
reparo e remonta do servi~o e 1a.s oflicin3!1. . 

Cahiu o orador das nuvens. Em au .. stmph
cida.de acreditava que a. repa.rti.ção da marinha 
estava nas mais normaes e boas condições; 
acreditavl!. que tinha.mos a primeira frota, a 
mais poderosa. de toda a Amarica do Sul, e que 
jà teríamos direito de figurar eut"te ~ Il&Çlle• 
de poder marítimo, a.Uenta a enor!llldade da 
despoza e a gr~ndeza d?s creditM abaorvidos 
por ~sa repartição. CutdaYa que oa nollllOll u· 
senaea pediam modelar e fündir v t.llOll d.e 
i'UOr ra, m:i.ehin~ de artilharia, t.inda. u do 
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:~.1~~~~: ~º d~~~;i~:i~~1~':0~.i~~~~t~~'.,~· ,:;;~~;it, ~.~: 1 ;; ~::.~~.;~'.'X ~~-Y1~ 1.ii':.'!~~~:.j,1í'.·'~,ª :,'~fi~ ~1~·~º ~~ 
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Entretanto; o nobr~ n1u11stro tr:J.ço11, Giu1JtirJ.. :. reÇ!·11Lt!nc:i~ .. ) ê a:1uéllt~ C\.i!u -.~u 111 v9cê G:tcl. fo.l-
tiu1ida.rnente, o quttd11

1.) ticplor!lYC.l de '~Dsf,:t ~l o-: l :n~~0. o ~~--·-~:n !::n~ento s;;e cm. ~> • • 
cadencia na warinh3". Scl"i:i. o c~so {le p ·rg-o n ... ! .!.j o !11i111$k·o e u•·Ll ~'ut~·~ cu·~um~tanct~, 
tar-Ihe como se coo.sumir&m o~ c~z·di tos vx- j l:i!u!Jew um n.3:;co a pala~·:·:i do de·iutado 1~ei·-
traordinarios e su:iplementiweS:\b '\'tos <h1·aa\1~ 1 r eü·,, \"ia:m:"L·. (:lp0i"clcs.) ' 
os e:s:crcicios de i8i:2-1~73 :ite iSl~-13~0, n;i i O Sit. Rur~nox.\:- (':·estou muito bons ~e~·
importall.d:> de quar,•ut:i e u:H nu! e lanLos ! Yi;:·O·>; :iiio 1,,. •.J lte:n 0 c.,ntestc. 
contos. além do orç:i.do. 1 

Ca.llSD. pavor olhar pat:i. e~s:1 t:i.b~lla d0pois do 1 O Sl\. l;LYii5J~s Vu:-;:u: - lncon\e~l~Yel-
discurso ·proferido pelo nobre ;uín:slro d" ma-1 :!lonte. 
rinha. (.~paiados.) _ J . OS;<. Fmttt;~uu \'n).':-:.1 di?. 'lll•) o partido 

Qu11ndo o oradOl' f:tllou em ~t1~r~,; _ssSSüCS re-

1 

lllnrnl. <~m ºl'i'ô"iç<ia c,,:n o ot"cidor o, outr11s 
lathamente :\s desp~z•:s de n11n1storoo da ,:;ucr~·~i. scu:s •.:0-1·-:ili~~!Jll<~ri.o~. t\Jala~.~ o cmnprun1~S~\J tle 
e tambem dos estr .. n;;71r~s, levou~ S\1~.(l.~~,nez:\ 11·~;o·uLt· a; .'l~~p0M1:< pclu~. 0:":":1cntus e r~:Ll~· 
:io ponto de decl~rar a c.1:uar:i. e ·'º ,. :t1,L qu? :wa-u dcpots ''" c;J•:ud,,s discussucs cou:i. o.> nn
niio tinl~:i ramed10 a sU'1 s1lttav!io fín:i.nce1ra. si.

1 
tli,tci'i0s desse t~uipo. 

prose!!mssem os gO\·ernos nos de..~:u:n!tlos e , 0 ,;:.. F 8 ... , , . y E . l .1 

desordens d~ (jUG têm Si ÕO culpaÕ.•JS C C!U (JU C J rnclLl~,:~l\\~. e;i~7~i;;~u~;,,~la~i·e/'f~z~~ ~~cr:,~: 
nrosll""m~m 11»puncme:otll . 1 . - ·~ ' 
'" "'' " .: cc --do net"l _,los •e· • 0. çw " n1ng-11c.·:u. t1ue, nu r·ommo totd.<l~s <le~-

~,anca se1c1. a u ::;,._ .. vi.; .;i u~ e ·~'P~... 1,. • -= _. : • .. •• ~ ,,,.., · ~ l d 
triotas, neu1 pehs o~trai~~oil'os <lo corn;:ir[l-1 ~~z~~:.~:-.·- w.iu, ,ct 'º o .. sl<Jll ma t~ (o que Lo os 
metter o. sorte iie sou p:t17., qn~.nd o p·.•c l1r:t · 
como trnl>úho ingrato do cs~udo <le sct;,$ fürn.u-1 li Sn.. F.r::::;tmn,> Vu:-;:;,\ d.iz que ha d.e se 
ç:.s abrir.~ lt1z no meio das t~eras de que (.'Stilo li•.1'1 !(\ar o~b i1t10;\ã•J no niínblerio da fa .• 
cercados, parece, :i.quellGs encarreg~t ~(•$ ,fa t,1_ ;:oHda. 
rcfa dos negocios pubiicm•. Nãv, não ser:i. o O Sn. LocnExça o:,; ,\L&;Ql!EllQUll :-Lem-
;i.cc11sano. os :J.C"U:;ados serfio aquellcs qno Gn- )J1•8-se de 'iªª foi 0 tempo cí" see~.i cLi Ge:\l"Ó.. 
surrleceram e fecharam os olhes ~· cs~a ed-
do,ncia, contrn. :i. qual não tên1 tido a fl!eno: O S1t. Fr.ll!umtA Y!.l:->X.t ,Oi.!->erva q tie nii.o foi 
ráplfoa. . .. só a sccca. 

O orador 1nost;·a o resumo da t:lbclh. o rc- O S!t. L •c J~;;:;,~a ~~ ALnuqn,itQüE :-Foi, C~!·-
sumo do ori::unento a desper.a do mini~t1.'t'Ío b!"en tc, o csl..1 l><.ml.' ha ri~ íica: li1i11id"Jo. 
eh m:iúnha nus exercicios de 1872-i87:) '"'º l u :S1t. r ;;!t:u;. e\.\ \'u:;:;,·, <liY. <1ue "a·~tu:.0.rAente 
1879-1880. . ~sh s. L':\l.:<.n·l'l Uil : :o i nisle~i[} th ntciriaha, 

No e~fq•cicio d~ 18i2 a. 1S73 o 011çRn1cnt:~-~ f:.:í yu..:~;d0 et1t~·.1:-~·."! nu .. bs ulii·u~ p.tblica.s~ du. lh\.

rlo O. 778:833.$261 e ~a.stou-.sc -17 .S1~'5:444'.-i02:2. \:u~:j \:ü ,, d.~ c ·1:omereiD e das c~L·~l<l~~s d~ fc:ro~ 
ma!s S.11t5:610S7?tdo_que o 01·~"'.~'· , j c;,,;1 vo!·-,e-:l is~u. . 

No ria 1873 .,, 1814 o orç:i ... cn1o foi rle 0· . , , . . .• \' .. . 1 ·-F· L •. ~ d ,50 '7'lS 
10 "-4·G4""''7" ~ . . ·l<l ''"3· jC l '"''' . . :-. rt. ~···" ·l:o L~~' . ,, "'' "l" ~ J ~~· .vi . o."S-t .1. :--.:\.!'=.lOU-::.e •.• 11, .i.·) ~·"':t·i:. isto ~- •• t .. _, ~- 0 e'),·-· .• ·_. 
<:.mais !J.:JOx:5n:3:;4il. · · t~l'·'"'u~ ""'"' .. a ns .ll ~~º"'"us: 

No c:s:erdcio de 18i4 n :1875 0 01·ç .. mcnlo foi u ~1:., ~t:iu::, ;;~.t \L1.:c;,~ ,·vnt:nu'.indo, m.z 
d<i "lll.Gi4 G4:'~-r;:{, ~:>.sto·i-~e 2tl.õii:515 •'.J;).,\: '!"º c:·1 '""J-l~'> 1 .d11n:nurn o _orça1u_<.nrn, d1-
isto ó. m:li~ i.O, IJ0~:8~i7s·rn L 1:it11:tcu a Ll~>p~za ~ liJav~ mu sa_lclo « Lav_o:. 

~·o exerdcio de 1875 ,, 1876 0 o:·ç:<rnc:ito .-·»ct.d!ta o 1>;a:~o:· •i ue. e l<Hl'ª"'c:at •. l.-lp~tmlos.) 
crl!SC" n, Í•Ji dG i1.:307~804S512. ~astoa-:·G _D1:~ct· •1 VCi.0dade 1 c.0111 int1ute taça~> <t~ uns. 1 c~iu 
1~.414:903$108: isto é, m:i.is ' 7 .107~0(),.;~í)i6. l l" ''1,'.c·:· rlu º"' t:·os. e '' ,~,,~;r11i 'iuc prn,'ll.!'"t o •u.

No. cx .. rc ".ci" de i87ô a 18i7 0 o~çamen to foi· tur . ., O'.t pr1mw1·ur ,1 r d ociua dos nisso~ _a~u~os. 
H_.365:!:W2';777, ;.-:a~tou-se 17.8-l.!:G37;';4:ZZ; ('lD _~'{a~lb,; tiu~ e .co1w,,mar;_i1" os drnaeu·o.~ 
isto~. llla ·; 6.475:724,-3645. · 1 pub.L~,1s ü;íuc.u com" soit :sfa.ç.w clt> b.vct' cum

No exercicio d_;; 1877 •t. i878 desc~u o :;1'." . pr100 o :seu ct~ \·c~_; e uq,u,~l.lt'.~ c;tt~.se .. ~::c_e :e:~m, 
çaruento " 10.SoS:i'.)8$801, g-astou-·e rets d1sp,>slos ·'. ,1·""·1 •1 e1n .l.:.1..L ~ ..• olhcr\·ou .< l~i, e 
12 .()()3:463$:'!72 : isto é, mais 2. 2-15: 264$571. en;.-cL_1·-.~e-a as<au _nas .cu nd~çoeo 1:01·a1;;es.. . 

ND exereLcin de 187.'l"" 1879 0 mr'"'neulo fci wtdt~,111eule 11ao p~ ie <·Jnnncw.r ao cllretto 
de 10.:fü~:.198$801, a. des[lez:i <le~'c u " r<iis ,]~ ':i -. a ;'c 'l:u1ai;.liu ?onL1·,1 ,''~ ex, .essos, cmiJOl'a 
9.915:758~9~8. · · veuot:Lm dó s~us ;•.1:ug"~· ~ 0 1 um:c lt.tt:J. Lrnvadci 

~ • , • w • 1 nesta e.a:.u~u-~l unt:·e .'.:-:i iniuí~~e1·ios con:-Jervado-
b ~<\! Sit. Z.1.)Lc obse;-y~ <tUe J"- no i·~suuon h- rcs ,; " dis,;idcuc.ia daqucllc te:upa, que deu cm 

ei . · rcsullo.'1.o :e c01Eic~i'o cb 11c~e~~íJ<J.de de ob>•lrv<l.l' 
. O Sit .. F~r.n:enu \iuNK 11liz tpe J1Ko ~ o ·rc-] 1·i:,r01·03"me11te "~ t.lisp1,$ii;.ifo~ k.,,ish>tivNI aro

g1men ltberul; 6 a disposição do ministro, cio• s,~eiLo d:" :•b •l'lt1r~. de 0.r~dito.~ su!),,lcmentat•es 
homem; o Yerdadeir() í"e.Q'ulamen to & f> 1ni !J?:;t;·o) ~-~ extr ~c1J•Ui 1~ :·t :•i:·1s. a !'edt.:z.Ír ~tssi nas ~1oss:.l.s dcs
{apoiados), é o que <üziã um i>rofossoc dlcr.1:\u \ p"z~s ;;> t;u) ~>li<'nl:«hs e ·~:i1 !;'1'<\:1dc Jc3e'l_uüi-
ao Sr• Cousin visitante de 11ma escol:t. . ! bl'io com '' rccel::i pu:Olic.l. 

O Sr. Cou ·iu Yiu-a. ngrado11-foc 11mi lO o ~e- 1 l~st:ts de9,:z:i;. llcNd'. W. o oro.dor, em gtande 
B ul~~do, o> disd ptt !o ' rcspondin m jlCl" foit<e:"~ n te, ; ;'n :·te fora '" ac.:1n:; 0U1ada$ pdo estimulo do sor
hav1a uma <1ppli~:iç1io sorprendcnte, c,julganclo j Yi1· bem o .·p:ti7., pel•) hapnlso de melboi•:.i- as 
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.suas '!On~çõea, de for_l~lecer o I~perio <li:>.nte de ! lhor:u- as 6uas condições, entende o ora.dor que 
estrem0c1ruentos polit1cos, ou interno- ou ex- a. sua. p0füica não só não pôde ser aceita, como 
terno~ ; em.fim. de_ preparar ~ paiz com forças t~r-.i desvantagem ao pa.iz nos termos em que 
suffi.c 1e~~es para. CU'c.umstancio.s q11e se úgur~- . fo i eo·· s. Ex . declarada. 
varu cr1t1~~s e d1ffic_e1s. Recl~ma porque deseJti. S1 o o.obro ministro, in•pir-.indo-se no que fez 
que ?Sles impetossepm refretados, que ~st~ en- o Duque de Souly, no reinado de Henrique IV, 
tbusiasrno se a.rrefeça.; e recl::m1:i. principal- ou Colbert, no reinado de Luiz XIV estes dous 
menlc porqlte não ha. circumatanci;i. em que gr:indes homerui de est~do, qu~r deveras 
emmudeç~ diante do abuso em materia de des- cki.mar paro. o p,üz officiaes idoMo~. meca-
peza publlca. nicos babeis, para montar os arsenaes <le modo 

O Sn. A:wn.WE FrGUEIRA :-Apoiado. a poderem prova L· ás necessidades da 1>r n1ada e 
• . . . . até o serv iço par ticub.r, desenvolvenJo no paii 

O Sa. Fi;:a1tzra.1.. VtA:s:i:.~ ·. - Daqui res11lta largamente estas ind11strias, não deixal'i?. de 
<1ue~?entro destes oito e:terc1c1os do> qll<les dous 0 louvar, si o.presGnt:>sse 0 ~!ano; ms.s ·me
t1va1 aut menor de~llllZn. do. que o ~rç:imento e lbora.r estes arsen«~s. isto e, montar a;ui, 
a?r ta_n.to fi_c~~1 ~$ 01t,? rednzulos li seis, g astou-se acolá. alli, .uma mll.ch ina de maior ou menor 
~ •ua'.> ~3.256 . ~.i::;~. <r . •. . •. custo, ruelhoranEfo talvez os sal:irios de alguns 
Dedazid<>~. de,tes 4~ .. -o5.000~, 1.4~6.000$ nrtifices e gastando!) resto com 01·name11 t:..ção 

do,, d•ms ul ,1mo~ o~erc1c10.~ . de qu~ el:1st~ b~- exterior dos edificios, corno aconLeceu no ar
bn~o~ . o ~.eficit ~rnda >~ eleva .ª _quan tia de sena.l i!o La.dllrio, que tem um portfo compâ-
41.~0.J.OO\J::;, deficit cm ~eis e:terc1c1os e a :e- ravel com o ;n·co de t1·iurupho de Xapolei1o, em 
spe1to d~ uma. repartiçao (tUe tem urn credllo Milüo, no qual -se gastou petto de 300 :000$, o 
g~r_al . '.10 º~xa~ento . de 9 ou i O._OOO:OuQ$ : em orador lhe dirà : (1ue nito approva, e mais ainda, 
seL·· ~xere1c10 , home um cleftcit de 41.000 e condemnn. -(.-lpaia !os .) · 
tantos contos ! 

Deduzindo destes 31.000 o tantos. conto; a O Sa.. A."DllADE F1GUE'1Ll.: - Ninguem pôde 
imp~rtancia por que foi vendido o encou<açado approvar ta.os excessos, principaln1ent~ em um 
I ndependencia, isto é, 6.0;;0:000$, ainda :issim pa•z o~de o go1·orno tem de facto a d1cb dura. 
ter-sL'-á .1m deficit superior a. 35.000:000$, de- fillance1ra. 
fic it maior do que o verificado no ministerio da O Sn.. FEn.::Em A \'r,1.NN.1. diz que a. camara 
g11aL'i'"- durante o me.mo periodo e que apenas de\•e saber ainda, e tamuem o houi':ldu minis11·0, 
chegou a 24.000:000$. que o chefe de3te arsenal. apezal' de reiterndas 

Vó-se. pois, que nestes dous m inisterio•, em or;lons do minis torio da. inarinhn para que não 
um pe riodo tão curto, h:t parto de 70.000:000$ gastasse al~m do credito ã sua disposição, 
de deficits, que foram cobertos com papel- atfrontou ess:is nrdeus, gastou o que quiz, e 
moeda, com emprestimos no ei:terior e com aind.• tevo u:n elogio. (Riso.) · 
emissiio de apoiices, que reftectem !!Obre o mi- Nada conhece o orador l;ão inutil como ar
nisterio da. fazenda, elevando a verba do ser- senae;s de marinha para um paiz que coo.trata 
viço elos juros e :imor tizaçãodas noss:ts dividas, o seu materi:tl na ~uropa. (.4.poiaàos.) 
e reflectem pr incipalmente sobre a vorba da :'ioste orçamento não figuram oc 11ossos prin
differeni;a de cambios, que eleva muito a dcs- cipaes arsenaes. Elles 11.qui 1:;.ão es\ão, aiio os 
peza rea.l do Iwperio. (Apoiados.) · :irsenaesde Inglaterra e de Fra.nc:a. 

Co1no o nobre ministro da m ui.nha referiu-se Nós tomamos, diz o orador. sobre nós o en-
aos a tsenaes e mostrou o desejo de melhor;1r ll.S cargo de sus te11tar o~ ar tifices e operarios da 
sua.s condições, apps.relha.1-os para produzirem Europa., emquanLo des?ediam.os dos noosos arse
melhores' 1·esulta.dos, deve-lhe o orador oppor naes os nosso> artista.e e os condemna.v:unos à 
em t • logar uma. consideração. Si os ar~enaes misoria e á fome. (Micit.os apo iados; •11uit11 
não ofl'erecem as v:inta.gens, que o nobre mi- be>n. ) 
n istro esperava, sem augmenta.r á. despeza., re- Somos, contin ua. o orador, os verdadeiros 
compor o seu m<tterial de macllinas, · prepa- protectores do proletaria.to europe11 em ,Pre
ral-o e predispol-o para GSSe rescl.tado , lembre· juizo dos nOBSos compatriotas e ha.beis artistas 
se de que não foi por falta de dinheiro gasto com do pa.iz. (Apoiados.) . 
os arsenaes, e que seus antecessores '1espen- A um apar te do Sr. Lolll'enço de' Albuquer· 
deram a mãos largas, que tal situação se lhe que, 0 orndor responde que não é usura.rio, 
o.fferece. a ecoJLomia que aconselha e pela qu.al tem 

Depois de mostrar qual foi a verba-Arse- sempre combatido não é a de não gastar, é a 
.na.es-no exercicio de i872-l873, diz o orador de gastar convenientemente e dentro das for
tiue a despeza cresceu até onde existe ba.lanço, ça.s do pniz e attentas ns suas necessidades, 
porque de 1880 a 1881 e de i88i a. 1882 não 0 sa. Lou11.ENço DE ALBUQUE llQüll: :-E118es 
ha balanço, mM, pelo qne lê, pelos creditas artistas que sahiram dos arsena.es não p0di.si:n 
que tem vindo à camar&, peloo que lhe virão ir trabalhar em outra parte~ 
.a.inda, desconfia que têm de fig urar com l ettra 
muito iucisivs. neste.m&~pa. ô Sa. Fmuu:uu VIANn..i. pergunta ei é poe-

Portanto, <) 9 cs.so de dizer :-não foi por l'a.lta atvel ().lle o nobre deputado aconselhe o gover
<le recursos q ue os arsenaes de mnrinha. do Im- D9 a despeclir um homem que t.mibalha em uma 
perio ficar&m na. má. situação em que os descre- officina durante 20. 25 ou 30 :o.no.os, com estas 
"l".eu o honra.do ministro. pa.la.vras: ide trabaUuzr em glla.lguer sutra _pt%rte 

,Qo.anto á promessa feita pelo ~onrado minis- e em qualquer outro offecio ~ E' .condea:mal~ 
.tro, de sustentar os arsenaes eua\entes e me- a morte. · 

v. 1.-59 
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O SI!.. Louai:::-;ço DE ALl!UQUERQUE :-V. Ex. , Mas cowo recepta.calo de empregados pu
figura a pcior hypothese. blicos, como pretexto par~ augmento de salarios, 
· o Sn. FERREIRA VrAx:<.\ não figura tal. como razão ~r.a não d_ei;fa,:orecer u influencias 
Esta 'lconomia não é aquella que aconselha locaes e pohttcas, nao põde o orador appro· 
nem aquella que o pa.iz quer e masmo accres- vai-os. 
centil., é inconveniente, porque, si pol' um lado O Sn. MAt>OEr. PORTELL.\ :-Ninguem os quer 
diminua a despeza, por outro excita as paixões, desta. !órrua . 
coromo\·e o pa1z, e talYez que pat·a fazer uma pe- o s F V 
q uemi economia. seja elle forçado mais tarde a R. EllllJ;IRA I.\NNA acredita que n.q uelles 
uma despeia maior. que são empregado' desejam a sua continuação 

Si o nobre ministro quer restaurar os a.rse- emb.ora. não trabalhem. A nm apal'te do Sr. 
naes pnra e~tabelecer a real protecção a.o tra- Lourenço de Albu'luel'q_ue, ~sponde que, n;lo 
bllho nacional, conte com 0 or:!.dor .; mas fazendo politica. de sent11nenl.e, nunca a fez e o 

d' · nobre deputado faz-lhe uma irnputa.ção que) o 
aerG ite q.ue ª contmuar no systema que se orndor não merece. Não ha anui sentimento 
tem seguido, melhor serfa fechar os arsenaes 1 -i 

ou redu?.il-os unicamente a dois, como disso o a gum, é um clamor de justiça 1ue não admitte 
nobre deputado pelo Rio de Janeiro, exact&- que se lance fôra dos arsenaes um artista. a ti-

tulo de economia. mente aq uelles que com· em p:i.ra os peque-
•os ser1iços. O Sa. LouRl!:NÇO DE Ai.st;QGrnQUE :-V. E'.'t. 

o SR. C.L'\"TÃO :-Odo Pnrii e i111prescindivel. pôr e~c motivo nio votará pela emenda que 
supprima os arsenaea. 

O Sn.. l"!RREI!l..\ Y1.L..,xo1. obsem\ que arse- Os F 
:ia.es que IL'O produzem, são sempre [lrescindi- a. l!IUl.E1n.1.. Vt.1.NN.I. diz IJclle ó questão 
vim. . diversa.. O nobre deputado aceita a quest<io 

em um terreno da flagrante contradição qUAndo 
O Sn.. C.\~TÃo c-0 do Pará tem sempre pro- não ha nem vislumbre della. Não é contra-

duzido • · ditorio, não justifica uma despez& inutil, TllA3 

O Sn . }.IA~oEL PonTl!:LL_\. ·-Todos produzem. estó. pt•omplo a concorrer com o seu voto para 
e hão de produzfr conforme a administraçiio e uma despeza de reconhecida utilidade. 
o systoma que tiverem. Nas condiçl:Sesactuaes dos arsenaes acha que 

O Sn.. FERRE1IU VrANNA diz que estes mol- elles de\·em ser aliminados ; debaixo de um 
iles são muito pequenos e estreitos para tirar 0 outro plano, ca11az de Qlevar a industria. do 
proveito que se deve dos arsenaes do lmperio. paiz, ê de parecer que a ce.mara de os meios 

Nós nos temos, diz o orador, amarrado inaen- neceasarios • 
~ivelinante de pes e mãos. A troco de nosso A titulo de economi11s ó que so não po<lem 
proprio dinheiro trallalh.amos para a nossa i1u- deslocar artistas de que carece o paiz e de cujas 
poLenci:i. O Brazil tem consumido um capital M.bili~ções n1io se póde p~escindir, salvo si 
1m ormc e o nobre ministro para ter materi~l ha proposito de condemnar o pail: a sor para 
lluetuante e lllaterial de gt1er1-a. vem declarar sempre um pa.fa sem arta, sem recll!-sos, sem 
-1 camara ciue as condições são màs; entretanto Uleios da defeza e sem meios de nggressão. 
é S. Ex. quem taml>em declara no senado, e cre Yinha para esta. discussão com uwa idca,que 
quo neSt.'\ cama.ra, que poder-se-ia com alguns toma a liberdade de otfer ~cer ao nobre mini11tro 
molliora.rfüintos tirar proveito de todos os a.rse- como complemento desta, que ac[l,ba de expen
nacs do Imperio. _ der . Não é ella da sua competencia, porem a 

As economias que !Se fizeram niista reparti- eolidariedade ministeriD.l autoriia S. Ex. i. 

ç~o nos nltimos e:..:orcicioa, de que f&llou o pôr-se de accordo com o seu collega da agri
oi'ado~,niio foram a.pproYadas pelaa pessoas com- cultura; delle depende a. melhor organização 
petentes, considernm-na.a como causa da des- da nossa. a.rmada. pela restaunção das leis pro
organisa.ção do serviço da armada, e neste caso tectoras da. navegação de cabotago1u, que é 
o ora.dor não póde louvai-as por que delermi- sem duvid11. o meio mais efficaz de aproveitar 

· n.ara~ a.ugmai;ito de despeza e por consequen- :is disposições m:iritimas do nosso paiz,o de ga-
c1a nwi predmnram o resulta.do desejado. rantir-se no futuro a posição de potencia na,-ru, 

Fazer economia.s sem desorganizar os sel'Vi- O Bi-a.zil tem sido, por assim dizer, um me-
'}OS tGm sido a legenda da opposição consetvll- nino que repete por imitação o que ouve dos 
Jora cm toda a discuSSão deste anno • .Jã. se vê seus educa.dores mais velhos; far. como que um 
pois que não e proselyto da economia, isto é, da esforço por copiar as resoluções dos povos mais 
reduoção dti. despeza pura 0 simplesmente, o.dianta.dos, sem considerar nem no seu inte~ 
mas da r~ducção da. despe:z:a sem llesoi•ganização resse proprio, nem nas condições daC(uelles que 
dos serviços c~rrespondentes. o aconselham. as mudanças e altera.ções da. 

Nas condirões l'm que se achanl os arsen•es politica. Confessa o ora.dor as mesms.s opiniües 
~ ~ , de. Inglaterra na Inglaterra; mas tem opiniões · 

com pequ enas medidás ou melhoramentos, est:i inteiramente inglezas do tempo de 01iverie 
cert? o o:a.dor que os arsenaes continuarão a Cromwell no Brazil. Quando o Brazil se col
.ser mnteis. locar n,a posição em que es•.à a Inghterl'll. de 

E".yreciso organizal-os e1u·grandP., em por- hoje, o orador muda. da pôlitica de OliYerio 
porçoes ca.pa.zeg de pt"Over os ~eniçosda arruada, Cromwell p&ra a politica d& Sir Robert PeeL 
esta.be!ecel-os_ C?mo machina'! protectoraa da. Por on. em :materia. de navegação, é prote<i
nossa in~u,;lr1a rnterna como o.fficin:>.S praticas · cioniata., francamente protecc:ionista (IJl>oâa· 
a profias1onaes do t.-abalho n:\cional. 1fos), e ha de sobre este assumpto falbr detj.. 
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damente ai lhe couber a palavra no orça.ment.o 
do mínisterio da agricultura. 

O eystema. . que esta cama.ra adoptoa, o ays
teina que fo~ a.doptado no ·pa.iz pela lei de 
i862, não podia ser maia precario, não podia 
ser poior, porque nem organiza nem desorga· 
niza. ; B wn systema. interrnediD e, como todas 
as medidas intermedias, inellicaz. 

Niio e facil remontar uma navegaç1to de ca~ 
hotagem que foi dostruida por efeito de uma 
lei, embcra de occasião. 

Era preciso assegurar a esses capitães, que 
nauír:i.gara.m uma vez, a impossibilidade de 
.serem victimas àe uma segunda. providencia ; 
os navios custam muito caro ; os marinheiros 
não se fa.bricam, e es hahitoe de na.vega.ç.ão, 
os intoresses creados por ella dopoia de àe3-
locados, ditlicilmente se levam' a um centro e 
se lhes d:i a. necessaria direcçA'.o . Tem-s& pro
rogado o systema de liberdade do.e porto• do 
Brazil, em que ha a.lfandei,'118-;' ás bandeiras es· 
lrangeiras . 

O uni co pretexto coro que se pretendeu j us
tificar esta. medida, que tão de protuplo rompa 
com uma. legislação tradicional e assentada. em 
solidas ba.~es, foi a raduc~lio dos fretes, como 
fora bastante a rcd ucção dos frc tos para lançar 
o pab: na im}:lotencin. em qu l elle se acha 
de pod~r roorganiza.r a sua armada ri poder um 
dia aapirar à posi~.ão a que lhe di direito a i Ull 
propria na tureza e os elementos de que diapih. 
Tanto a.mor pGlo consumidor no que pert~nce 
a fr ·tas, o tão pouco amor no que pertence a.o 
impo,ito aggravado e reag~ra,·ado do coMuJUO 
do pi\iz, e a.te de viveres. A :i.ggra.va.ç~ do 
fr;i te , quando muito 'Podia ser considerada 
um tributo que o legislador impunha. e.o pa
trieü~mo d•ista geração, como impoz es'le tri
buto a Inglaterra. e a.caba de restaurar a. Fran
ça, ji desabu ~\da do· eyatema. da. li vr.i-troc:i.. 
Nesta ma.teria. o orado:- é eccletico ; · n~ quer 
11em cxclu;i\'a.mentc o syetoma da livr~troca, 
n~w tiío pouco o aystema proteccionista. 

Si o go\"erno do seu µaiz pudesse ser pau
tado por principios e J'egtae invariaveis, um 
qualquer poderia assim governar ; porém ~ 
vernar não é senão escolher dos males o menor, 
e p~ra fazei-o é necessa.rio conhecer as cir· 
cumstanciae do paiz que se governa e as con
dições do seu passado, as su~s tradições. Não 
se fazem reformas de salto, de improviso ; e 
todas aquellas que se tentam debaixo dessa in
spiração racionaliata, naturalmente e:>.hem po~ 
que não tem raiz nas tradições, n.ro ião fün
c!adas nas necessidades p11blicas . 

O Sa. CAltTALllO R11:zENoE ~ - E nós temos 
muitos desta. ordem, iníel.Umen.te. 

O Sa. Fr:aurn.A V1A.NNA acompanhou a dis
cus!lio viva2:, tempestuosa., solellUlisaima, tra· 
vad& lia. e&lllara dos comn111ns de.de· t825 até 
que veiu :(lrevalecer, ainda. uaimlimitadamente, 
o principio da liberdade Elo commercio e na.ve
gaç'io na lnglaterrs. 

de interpôr ao clamor publioo as medidas in. 
leri;ne~iaa, ªª.tarifas dilferencillee, etc . , porém 
o d1r~1to de nda. venceu a ambição dos nobres. 
( .A.poiados.) 

Rober t Peel, apozar de apoiado nas multidões 
que vocifcrava.m contra a fome, diante dos ar
m:\zens recheiados de trigo de exportação es
tra~~ira, a.pezar de apoiado por homena, os 
D\3l.S lilustres da Ingla.terra, os economiataa 
mais pra.ticos, nem elles, nem todos os prose
lytos da liwe troca ouzara.m fünd;u:· um novo 
principio na seiench oa nas alJstrMçõcs, mas 
na. vantagem exclusiva da Inglaterra, dizen<lo 
francam~nte : <1: que podemos nó~ temer da 
concurrenci:i., quando temos elementos de força 
pua matar, omiaga.r qualquer que nos q ui
zesse~,. 

O Sn. Fr:c.toto oos S&"\TOS:- Não fuzem ro-
1113.nces economicos. 

O Sn. FEmu:mA V1A.NN'.\. continuando <liz 
quo a protecçlto _. a liberdade do fraco e n li
berdtl.de ó o monopolio do forte. (Apoiados.) 

Proteger os fracos contra os fortes é que
bra: o monopolio : assim o fez a Inglaterr a 
abrmdo ?s seus portos ao trigo de proced<!ncia 
cstrangetra. _ 

Os for tes querem hoje v. liberda-Ie pa.ra en• 
carecerem, como encareceram, o trigo na R.u&• 
si.a e na Att~tria, de todos os logares de que elle 
procedo, augmentando o. a!llição e a fome 
desses pobres, 1na.s em periedo anterior tra.ncá
ramo trigo etn seus palies ejustificavl\m-se di
ze n_do : « não é justo õi:port.armos o pno po.r11. 
ao.c1ar a. fome de outros, ficando nó~ prindos 
delle. ,, 

Quem. disse, a nii.o ser esi;;os professores '3e 
cadeiras, esses economistas de livro de fito. 
verde, qae a InglatemL é o paiz; livre d& troc;1. 
quando no orçamento, na sua receita do e:i:e1·· 
cicio fi ndo figur& uma v01•ba. de 90 e tantos mi· 
lhõea de li bras no imposto da .Alfandega ~ 

A lngb.torra é d·~ livre troca nos p~oductos 
q_ue lhe con,·ern (apoia1los); entretanlo, o Br:•· 
zil, como pregoeiro infantil de iodas as liber
dade ; que se le,·a.ntam na E aropo., cornta.nt:o 
quo sejam sa.ncciDna.das por a.lg111u liahio doa 
observatorio3, ou po.· algtim douto offi~ialinente 
reconhecido, constitua-se o progoeiro. dessas 
novid11-des sem lhe tremer o coração vendo de
pauperada siu. navegação 111cional. qua.si re
duzidos :i. n eda sen.s eslaleiros (apoiados), os 
officiaes mendig-ando o pão de todos os dillS, e 
.'.l.t é se ent&j~ndo na. esqu:ul.r& d.o Chile.onde de
ram testemunhos brilh&ntes de sua pericia. e 
bnvara.. (Apotaao~ e apartes.) 

E' preciao consider&r melhor as que!t6es pl"a• 
ticaa. Não será. o orador quem aconselhe o a.l>a:i
dono do eatndo dos principies, mas é precil!IO 
corri gil-os com a li ç.ii:o d'1. experiencia. 

Nesta materill. póde-se repetir o que dizia um 
e1criptor ins-lez : "' &m economia nem sempre 
dou• e dous fa:zem quatro. ,. 

A questão da liberdade de coauncrcio parn a 
Inglaterra; é questão de sUv.aç.io .saa, de inte-
1'6188 propr,o, e até da sua ari•tocracia. Eela. 
nlo pódi& por mais tempo resistir ao combate. 
da de moer .1cia esfaimada; teve de ceder, depois 

E.ti. ae reaerva.ndopar& enmW..r esta. que&tiio 
com. o holll'&d<> mio.i1tro d& ngricult11ra, em occa-
1i10 m•i• pr<>PriA ; e por; couequencia.·, -dei'xa -
este-iraporta.nte.sssumpto e yai e11.trar em out-ros 
qae não collSidera. de· menor . poa.dera.ção. Miis, 
a grande revolução· eeonomic.-t feita. uo paii, 
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cóm· a. iritroducçãÓ destas novidades inglezas, 
d'eu em resultado a ditliculdadc immensa ci.i1e 
teOl. ·'> nobre mihistro para encher os quadros 
<la. IlOSS:J. nui.rinho.. · 
· ·. Eº mais facil o1:>ter um combateilte em terra 
do q üe no mar. Os marinheiros inglczcs como 
q_ue nas·:ém. dentro de seus na.vios. De impro
''tso o nobre ministro não teri:i. recm•sos, ,\ ma
rinh:.ge10 que serve na ca1:>otas-cm é toda os~ 
trangai r:'l. (apoiados): o nobre ministro teria de 
a~11.rrar nas praias os ,·::i.g-abundos par ,\ embar
cai-os, e s .1ccodcría ::.o nlmir:.nle brazileit•o 
que ti,·esse de ~ommand:J r tal marinb;igem, o 
q,ue ooonleceu M almirante francez dia.o.te do 
gt"an :e N~lson n.L bat:1Jh,i de Trafalgar' os 
marinheiros impro\"ii;:telos cl<>'i navios í ranzeze3 
er:i.m "encidos mais pel•> enjóo do que pelos 
inimigos, e a mii.is co111plela derrota conYen
l!eu o gc nio do 1° consul d,i impOSllibilidade de 
ter frota. sem ter grande marinha. merca.nte. 

Assim aconteceu à Holb nd3. Emquanto do· 
n:inou os mares pelo ~eu commcrcio mari timo, 
ella te1·e uum po<lcro5à. esc1uadr a ; logo que- o 
systemi. prolector da Inglaterra destruiu o seu 
commercio d<.> cabotagem, elb viu arruin3r-9e 
:.t sua. iorça de g'tll 'tra. 

l:ma. está. estreitamente ~ii:;ada com a outra: 
;;i nM ti'·erwos navegação de cabotagem e atei 
de Cllto eut·so na,al, não poderemo~ ter uma 
esq u:idm organizada 1nilit.1.t'mc1H•õ e ca.pi.z du 
defeza do Imperio em tod~s as circumstan
cias. 

Além deste instincto de imitação, prevalece 
tambem em nós o de e~altação, o de pompa, o de 
luxo. Tudo <]Ue é sim }>les não agrada ao brazi
leiro ; tudo <pie é commum, normal ; educaram
n'o na escola do imlirevisto. 

T"r "m nnvi~ do couraça, quando as cou
rac;as estava.m em favor e ntre os technicos ; 
tor um navio de conr aça correspondente ó. l'orÇ'
dt. nossa es<1uadr.t o dos outros navios de que 
clla se compunha, er:i. umn aspiração normal, 
commum, órdinaria ; era preciso um gnnde 
na\'io, como ningue:u concebeu ter, um n:.wio 
<tUe a Inglaterra nos comprou u hora ex· 
t i·em:i, quando precisava ameaçar os bellige
rante3 do Oriente. 

E' uma p i·opensão para 3 prodiga.Lid:i.de, 
comprar o inutil, desprezu o util ; como estas 
mulhet•es que nunca tiveram luxo e de repec.te 
Ihe11 app:irece uma forturia de sorpreza, guar
dam os sena chinell0!1 velhos e poem por cima 
um chale de touquim. 

E' a mania do el:traordi:asrio, do sorpren
dente. Si o I 00.ependenci.a tivoese vindo àil 
.noasas a.gua.a e .se enfileirasse com o resto da 
esquadra, o que 11areceúa 1 Paréceria um& 
grande t.artArnga. com pequenas t:l.rtarugas é. 
rodll. de si. (Riso.) 

Crear Úm navio para trancar um ri~ ! 

potencias maritiroas, que, si nao são inf&
r iores , não excedem as nossu.s forças. 

O honrado minietro pareceu inquietar-se com 
o facto de attrihuirem ao pa1·tido libe1·al a mu
dança de resolução, mand:i.ndo construir um. 
cncournçndo, quando .ià tinha vendido o I nde
pe1idencia ; e então, allegando em. beneficio do 
seu partido, nos disse: « a. questão nii:o foi de 
convcm.ionci:i, foi de lega.lid:iii , para se fazer 
aquelle navio nã'.o precedeu autoriiação do 
corpo legislativo.» 

· Ora g raças sejam dadas a Deus Nosso Se
nh or ·que cstó. no Céo - exclama o orador. O 
espírito de legalidade requin tou- se tanto no 
nniroo do nobre ministro e, porto.nto, n o do ga
binete, que elle julg,\ condemnavel um navio. 
só porque aquelle que o mandoll construir 
nno est:w:i. autori~ado com o eredito necessario. 
(/Ia t<n• apane d•i ffr. And rmle Figi•eira.) 

Neste ponto, respondendo ao a parle. o orador 
dr>cord:t do $e u nobre amigo ; acha que um 
ministro póde vender um navio independente 
de ac to logislativo, porque nunca o reputou 
um p roprio nacional. Sempre r eputou um 
ns:do do ministro, que o mandou fazer, e como 
o outro era successor, podia vender pelo mesmo 
modo por · que o compraram. 

1.) na.vio foi comprado som con~entimento do 
contribuint~ , podi:i. o ministro vendel-o sem 
esae consentimento. • 

u~ Sn. DEPOT.~DO:-Mas o Estado cari·egou 
com a. differença entre o custo e o preço do. 
venda. 

O SR. F.RRREIIU. YIANNA responde que isto é 
pela. ruão de que quem o ma:ndou fazer não ti
nha dinheiro para o pagar,e quem paga ci sem
pre o povo. (Apartes. ) 

\"e.ndeu-se nquellil navio p~ra comprnr outro 
tl.a igual padrão só por este escruputo de l<igali
dade que r ealmente ê muito respeitavel. 

O or-ador não tem tempo para declinar ao 
honrado minilltro outros faclot! de com
pras e de vendas sem p~ecedencin de lei.G que, 
entretanto, não despertaram ~ delicadezas dos 
seus antecessores, nem crê que despertaria aa 
dos seus successores. 

Dit que temos dis;:utido nesta .seesão muitas 
despezas feitas pelo ga.binete passado aem au
toriza.ção s.Ig11ma do corpo legislativo e despe-
zas da maior importancia. · 
. Agora já. se acha nm pouco satisfe~to ; a.cre

dita. qne em breve ;rílo ser vendidos por nào ea
tarem legalmente comprados, e vão ser suppri
midos por não estarom legalmente creadoa. 
cousu e empregos que por ahi andam • 

. Bem di;i:ia, pertanto, o nobre deputado pelo 
m11nicipio neutro ao hoarado ministro:' cnmpre 
sd.optar um typo nas condiçõea ·doa «llifereutea 
aerriçoa e das localidades em que o ~vio deve 
fd.odear. : 

O qu& é certo, porem, e que este novo. vapor 
ou est.a nova. 'couraça Rfochuelo deu logar a 
um incidente, de que se occupoti hontem o hon
rado ex-ministro da malinha. e para o qu:U o 
orador pede licença de voltar os seu' olhos • 

O nobre e:r.-l!linistro da marinha, tendo um 
cr edito do corpo legislativo pan. o material 
1luctnante da srmnda, coiitraton, 11egundo elle 
nos .referiu, com uma casa e!tl"angeir& e por in-

· · ?!{ós noo nos armamos, ri.em nos podemos 
armar · pâra ater a lngh.lerra; e sim quai\do 
m11ito para no kfendermos do aggr~seões de 

tmnodio ·de peesõaa a.utorizadae aqui, a· eon
Strucção· desse encouraçado e ma.ndou 9,"lle M 
lawasse ·o c0ntn.t0. Depois 'este ~ntr&to !01. ~ 
penso, telegrammas fo:ram paasadoe ao m11m-
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terio da !llarinha para o contra!ante ~Europa, 
e canelam-se por Uln!l. deman<ta, que est:i. pen
den~e no fõro, do contratante contra a fazenda. 

Não quer o oro.àor e::s:aminar esta questão, 
porém da exposição do honr:ido ex-ministro con
clue que houve um erro, e este erro consiste 
em não •e ter sustentado o acto do mi11.istro. 

mento deixe de cOr!'esponder ás exigeneia.s da 
defoza do lmpario. O nohre ministro <leve pau
tar a sua cond\lcta. pelo que soube!' do seu colle
ga de negocios estrangeiros. 

Ainda o orador está convencido, e com a ta
bella. n:i. ll)ão o prova, de qu~ o Braúl é a pri
meira nação de pojer militar maritimo da Ama
rica do S11l ; diante desta tabella não póde ter 
rece'io da slla superioridade no poder n"val a 
q\lalquer dos seus vizinhos de um e outro 
oceano. :.'i'ós devemos estl\r muito fortalec idos 
e di ~por do e leme 11 tos de guerra paru. impor 
ma.im· respeito a todos 1v1uelles, com quem pu
dos'emos saspeita1· ter contestações nas cir
cu m~tancias actu,,.es. 

Depois de mindado fazer o contrato e assi
gna~o este, a não b:wer inativos t·eser~aàos. de 
que nós não toruos conhecimento, a uniell. N
solução possive! er,i. e\ec11t:\t' o cont,.-ato. Nem 
que~ entrJ.r nesL!l. <1ues~•'b, pr:ir:1tte pnt•ece-lhe 
que o uobro e:s:-miuistro consulto11, como cos
tuma, os interesses do sea p:üz nnte5 de resol
ve~ o contt·o.to. E, .porta o to. nfb tem e~crupulo 
em dizei· : o qne se devi:i. fa7.er º·"'o qn~ S. Ex. 
tinha resolvido. 

O S1~. C.,RLOS An-oNso :- :\]:,;, a (JUast:io é 
est:1 - si S. Ex. tinha feito o contrato ou 
n:to. 

O Sn. PAULiliO 01~ Soü:.:a :-Est<wa o termo 
:issign:\do no the$ou1·0 e o solto p~lgo. (Ha 
oütros apartes.) 

O . Sn. l<'.ERREUU. VIAliNA cré que o nobre 
o:s:-win st1·0 d" tuarinha. não fez o quo quori~, 
foi impedido de fazei-o; nem o orador pôde 
ajuizar d~s razõe' do impedimento. nem mesmo 
acha pr11dente entrarmos neste deb:i.te. (.4.poia
dos .) 

o Sn. CARLOS AFFONSO ;- Isto póde compro· 
mettor grandes interesses do paiz. 

O S11.. Fznl\EIR.A Vr.~Nl:A deseja.vi:. que o 
nobre ministro o informaeso, si ist.O lhe fo~se 
poesivel, que ra7.llO tev.i para mamlar a co1'Yeta 
Oi-ão Para, que ee perdeu, faze, .. a viagem de 
que foi victime. ... 

O Sn.. GoM:sa DE C.1.BTn.o :-Ah! e as causas 
do sinistro iünda. não foram declaradaa. 

O Sn. FERREIRA VrA~xA ••• o set"ri~o que 
ia prasta.r ; si 8$11a. viagem foi aconselhada pelos 
interesses do p<1.iz ; ai ease• interesses ti rn1·a.m 
satisfação; si se conseg11iu alguma cousa dessa 
commi.seão, qli'' den em result·•do perdermos 
um navio novo e de tanto valor. 

Esta questão é de muita consideração, de 
muita opportunidade, porque o officia.I do com
mando toi absolvido e assim ta.mbem o pra.tico. 
donde se condue, que a. responsabilidade é ex
cluai v:a.monte da. commieaão. 
. Deseja. saber tambem que commissão é e!õsa, 
as despeus extraoroinarias que fez o na"Vio no 
desempenho della, e. emfim, oB fundamentos do 
conselho supremo de gueri-a pan absolver o 
offieial de commando. 

0 nobr& m:.nistro da marinha tem di&nte de 
si uma grantle ditliculdil.de, a falta. de recurso11 
para os melhoramentos, que sem dllvida. dese
j ara fazi:r. As ci:cnmstancias do tbe;llOurO são 
tão ei1tre1tas, as d1ffi.culdadea íinancell'as crea
cem por ul modo q_ue nio ha. de haver remedia 
senão o nobre ministro couteutar-se com wn 
serviço mais reduzido, adilL!ldo aa suu upira·. 
ções para um& épac,. DlaiJI proep.era. EntretanLo 
:aã& mrva. eata situação finaJLceira de escusa ao 
11obre ministro para se dell!lu~r das necessida
des da noBBa arDl!l.da, de modo que elb. no mo-

Nilo acredib nestes hoatos da gueu.i. ; lhe 
p:trecc que as aisposi~ões dcs nossos vizinhos 
são as mais arnigi\veie. e é ist0 o que mais con
vów aos seus iater.>sses. Esta questiio de limi
tes n:i. parte da;; Misa5cs, espera q:1e serâ re
solvida pacificamente peb diplomacia. 

Mas, repete, o nobre ministro d:i marinha 
deve ter Urnll. forç.a em condiç5es de correspon
der de improi·iso :is necessidades que porveu· 
tura appareçam; éntretanto, S. Ex., aponto.ndo 
hontem os diversos naYios de que se compõe a 
esquo.d;·a, nos den um n11mcro tã'" 'imito.do e 
nos figurou o resto em tão más cond1~0es, que 
estreineceL1 o ora.dor que não des~j:c que o pa.iz 
fiqhe ''IU estado de niio se podor dofondar, 
como sempre, com glorfo e feliciJade. 

Portanto, o nobre ministro tem diante de 
si uma posição diffici!: poncos recurs~s e no
cessidJ.de de a~autela.l-os. 

Quanto ã ar~ilb.a.ria e outros insLrurnentoa 
bellicos, dira a. S. Ex. quo, nito sendo profi~
sio11ru, deve fazer a.pp~rccer l\ opinillo do con
selho de molheramento~ do matoria.l do exorcito 
e da armada. 

Os motivos de pr"!ferenda do uma arma pua 
ouu·a dependa1u de muitas considerações, que 
nii.o podem às \•czcs ser a.q uil ... tad:is e devidct
me nte ap~eciadas, senão por passo<\& pratica.~ e 
quo jogam com esta.'! arme.a. (.-ipo;ados.) 

E, depois, nós n:lo devemo~ ceree:i.r os re
cursos :e ~om?ii:te âquelles q'?-e entram no 
comliate. J:i. d1z1:i. Paulo Emiho: e Eu não 
atten<lo a.os conselhos dos qu~ traçam ba.t1lhas 
em Roma, mas daquelles qua vão commigo ba
t!\lha.r contra o inimigo. » 

Ouviu o orador dizer na cam..,rn. trata.ndo-se 
do ruinisterio da guerra. que u.ín commissani.o 
do governo iacarnbido de comprar armas de . 
um certo autor, por congelho dos profiasionaes, 
comprara armas de autor diiferente ; e de certo 
não consentiria. n"isLo, si·fôra. governo. 

Não tratara de e:uminar si. a a.rma desta. . ou: 
daquella fab:ica deve ser preferivel. Confta. 
q uo o nobre ministro ouvira os .W utos e profui
sionaes, e se decidira por elles. 

Quanto âa commiesiies nomeadaa para com
p1'2-1" armamento, ,para o estudo das arma&, 
emiim pa.r& melhor:a.mentoa da. arm.a.da, &.stã 
certo, de que o nobre miniatro ha. de. por espio. 
rito de economia e atEí de di&ciplina.,. red\Wr as. 
que tem, e mandar ee officiaes. para os 8e'll· 
competentes poatos. 

Cumpre que tanto o miniat.erio da guerra: 
e-0mo o da marinha. se conTetiçam de que não 
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é possivel ter força do terra e. mar sem uma. 
disciplina constante, som mov.unento, sem ma
nobra, sem acth•idsde. (Apoiados.) 

Est.as flotilha.e, por ~im dizer, a.ueoradas e 
mortas nos portos, e.stabelece1n &!feições dos 
offieiaes em terra, intereues mesmo ligam-nos 
de tal modo, que é depois difficil arrancai-os 
dahi. 

A vida. de mar é preci110 que seja passa.da no 
meio do mar. (Apoiatlos.) Sô aa;;im !!e forma
rão esses m~rinheiros excGllentes, de que dis
põe a Inglaterra. 

Nós não tomos propiamoll.te urna. f rota, mas 
uma for<;& de guarnição de portos, de rios e de 
fronteiras. 

A nossa esquadra como o nosso exercito estão 
disper$O.S, aem l igame, s em unidade,e, po: tant.o, 
s~m forp, sem esta. for~a o:ganice. que sô dâ a 
disciplina. 

O nobre ministro, a.o contrario do seu collega 
da guerra, no~ prometteu uma mais· prempta 
ex~cução da lei de i8i4 para a org.inização da 
for9a de ruar. O nobre ministro da. guer~ toai 
d11vid(l.!l ; o nobre 111inis~ro da marinha parece 
querer chegar à legalidade. 

Aind:I não comprehendeu iato! Não sabe expli
c:i.r as irreaoluções tio gornrno a. tal respeito! Si 
a lei offend·• oo interesses do p"i:z, ~ . nós ca.be 
1·e,•ogal-:1: si·ella precisa d11 retoques rara a sua 
prompt."' e:rncuçã:>, no governo cabe solici~,; 
ru:is nôs nll.o pode1nos ficar u··sta posiçio de 
compor o c:tercito o arma.da .J.e modo dift'orento 
do q•1e ó det•)rmino.do cm l~i. (,1poiaclos.) 

Vê 41110 o governo tem diffil.'ulà:tdcs, n.11111 

1iedo Ucen~.i< ppr;1 accroijcentar q uc o governo 
niio tom sido fr11nco, porque do\·oria estaoola;:cr 
um 1lob:1tci lino :1 r espeito deste assu1upto.
Quorcm rovogar A lei 1 Querem emendai-a. 1 A 
lei pre judicn os inLcr ll ~li~S do paiz 1 - H.civo· 
i.:uemo!·a. - .\ lei p<idc s er o~e~utad" com 1110-
dif:eaçõoa !-:llodifiquomol-n. (Apoiados. 

Nas condiçõe1 cm que oatà o sen·iço da ar
m:.da ,; muito difficil achar posaoa.1 idoneo. 

H·• disposições 'l ue esblo se11<lo applic.-idas G 
sô o deveriam aer para uma armada coJUrioata 
segundo a lei de 1874, porquo U!Jl:L couaa en
teade com a outra.. A lei que deve regular 
o exercito e a !ll'.m&da dependo mui to da. lei 
por.quase co1l\põe uma ou outra força. 

E ' intoleravel, por e~emplo, a legislação pe· 
na! militar applicada llO exercito e i armado.. 
E' uma lei a.ntiquissima, barba~, qi;e não se 
ndopia mesmo por causa d:I feroculade de s•>as 
diaposições. O procesao é arbitraria, incôn
gruente; a. dofoza. do accusado não é lh"re, nem 
complet&; o supremo tribunal de justiça. tem 
poder que nem o chefe do poder executivo- o 
poder àe commutação de penu. 

O Sll. C.U\NEIRo o.~ RocHA (ministro da nr.a
rinha) :- Devo '1.eclara~ a. V . Ex . que na. lei 
de forças peço autorisa~ para executar o tra.
ba.lho do conselho nayal. 

O SI\. F.1:a aE1u Vu.ll"NA pede perdão 110 
nobre ·ministro para dizer-lhe que este modo 
não é aeeitavel para legislar em tal mat.eria . 
Em fixação de força8, decretar um& legislação 
que entende com a. a~iO dã justiça criminal -
militar, acha que não é conveniente. 

Parece-lhe que a camara. não formará wa. 
juizo, e !dara um voto de co11fi.ança ; e em ma.
teria de justiça 11m voto de confiança não é 
c•usa. que se solicite. 

E1te pedido de r eforma da legislação penal 
militar e muito antigo, é i11stante; e entretanto 
nilo se toma na dev11la consideração esta ma
taria. 

O nobre mini•t.ro poderia promover, e com 
exito foliz. esta discussão.e o orador eeri o mais 
parco cm ·aceit.it• :1~ idéas do nobre ministro, 
porque esta certo de que ellas serão de !!Ombi
naçio com M d<i humanidade e d:1 justiç:t, que 
deseja quG pre•aleçam no ex.ercito e na arm:i.da 
como immllecem entre os cidadãos. 

Vai concluir, e já. era tempo de o fazer, 
dizendo :i S . Ex. que niio seria justo que os 
seus collegas tomem :i m:i parte tudo riuan~o 
domoustrou, em relo.çio às despezns extraord1-
nnrio.s o abusivas do ministeri.9 da. marinha. 
:-iem •1uiz <ieprimir os ministros que antece
deram .ao ac Lual, nem quiz louvar ; apenas 
registrou os alg:u-ismos, que são factos. 

O scn principal intuiLo é ch:\mar a attençiío 
do nobre ministro para as despo~ns qtto corN1u 
pelo se11 ministerio e dizer-lho que não depo
silc a im:' confiança illimitnda e1u nenh um de 
seu ~ propost~s, não p_orque não ª· mcr~çam, 
m~ia por11ue e necess:•r10 ver, exa1urnar , 1r aos 
logare~. porciue a. pasta. de S. Ex. é principal 
e 'i~~si cxclusivamento administr,1ti•a e niio 
polxtica. . . . . 

Pbde fazei' relevanltlll!tmos se"1ços, ~1, exa
mi1111ntlo por si proprio, tomar conhecimento 
das uocossidadcs d;1 sua repar •ição . 

Dove uma e::c:pfü:ação ao nobre dep ·.1 tado pela 
provineia. de }finas Gemes, que fttllou na c&
ms.r:< a respei to do desenvolvimento e progres!P 
ii& Republica Argentina. · 

Nunca contestou o prog-resso da Repnblic& 
Argentina, nem duvidou da sul!. forç:i. e da sua 
an~rida.do mural, como pareceu. !"º ~obre d~
putado, que o accusou de espmto lt"reconc~
liavel, '.ellicoso e ato decla.rand!> que elle havia 
excluido a Republica Argentina dentre os povo& 
civilisadoa. 

Níio, não é exacto. O seu collega deputado 
pela. provínc ia do Rio de Janeiro, o Sr •• udrade 
Figueira, j á fez-lhe a graça. de uma defeua 

Or:i, porque não se trata da reforma da. le
gisla~ panal militar e do 1ou proce.sso f Os 
trabalhos eaU:o feitos ; ha 111&~ial suflieiente 
pan. •e decretar \1lll3. legielaçlo ''mui razoavel, 
pelo me11.os JDAÍS adiantada. ; entretanto conti • 
ntlll.m o · exercito-e acrma.da debaixo da pressão-d& 
uma legislação de · antigualhaa e sem duvida 
algxt!DlL oppo~ta· aos sentilnentos ·do pai% .e ·da 
legisl.açlo que pr~v:üeee a respeito do cidadão. 

prévia- . 
o orador diz que estabolecou velo coutrar~o 

fundamen\011 pan. aobre elles :firm:il' uma polt
tiea de p:u e de cencm·dia, pa.ra. promover qu~ 
ae estre1taB1em cada. vez: m11.m oa laços de a.1111· 
za,de. entre a Republica e o Imporio. ·; · · 

Nlo ac:redita, . . entretanto, nesM emgerado 
· progreBSo da l'epub!ica da que o • nol>N . de 
putado nos · deu aqui tão eloquente testemu-
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nho ; não acredita. com tanta co1lfiança em do
cumentos e tabellas officiaes, nã'o só as publi
cadas aqui eomo as publica.daa lá ; não é t.ão 
íacil em conclui!" do pai-ticular ~ra o geral, 
como COBtumam fazer os viajantes, porque si 
a.creditasse em todas as maravilhas, de ~ue nos 
deu.noticia o nobre deputado, talve~ solicitasse 
de S. Ex. uma negociação para o fim de se fazer 
argentino . 

Mas n~ acredita. nesse progresso, e 1U1Jito 
menos póde attribuil-o aos principios que tem 
ouvido muito apregoados e muit.o varia$ vezes 
praticados. . 

Estes gritos de liberdade, igualdode e frater
nidade q ue repercutem em quasi todas s.s r&
publie:1s e de que fazem tanto alarde os demo
cratas do nosso tempo. são palavras bella.s , mas 
a que niío corresponde realidade. (11.poiados.) 

O que o orador tem visto ne111Jas republicas, 
con1 assombro seu, é a contradição entre as 
pala vrae e os factos, eiHre a fvrmu. de governo 
e ~ s suas consequencfus. 

Nunca a.cr editou senão na desigwJdade; e 
era prcciao um grande esforÇO. medid:i.s Jicti
ciaa e repreasiv~ para. destruir a desigual
dade, que naturalmente e:-tiste,pani. suhstituil-a 
por uma igualdade· que não existe (upoiados), 
tanto n:i. ordem cconomica, como na ordem mo
ra l e lambem na ordem physic:i. A igualdade 
consiSte em tratllr desigualmente condições 
desigu:i.es. 

Uma igu&ldade de que se falia muito, mas 
que nito se pratica, é um sonho, e esses demo
cral<'\s das republieaa do Paci!ioo e d·1s nossas 
vi?.inha.s vivem mais do sonho das esperanças 
do q,ue hão de ser, do que propriamente têm o 
l(lntuuei:.to do que são. 

Não acroditt. noese dei;envolvimon:O de l iber
da.do pelas escol:111: o sentimento da liberdade 
adquil'O·lie pelo esforço. pGla luta, pela resia
tencin. E' a hial.Oria da tngl11torra. Aquolle 
povo er:i muito ignorM1te; ruas tinha muito 
sentiincnLo da sua. lfüerda.de o da &WI peraonnli· 
d ade. 

Pede licença à cam:i.ra pn r11, a esto l'roposit.o, 
contar-lhe uma historia, e coru elb concluirei 
esto-diz o orador-n111! modolado discurso (tido 
apoiados) e ao mesmo tempo mnis franco do 
que devia ,ur, mais sincero do que é eompor
bvel, do que é aconselhado pela politica. 

J;\ fez a sua. r esalra; tratou do orçamento els. 
marinha debaixo do nspecto unico e ei.:clusivo 
das finanças; não fez i-ecr iminações, nem lou
vores. Aquelles que guta~m m?it.o, º ·fizeram 
eom intenção de bem servir o pa1z, assim como 
aqueI!es que gasts.ram pouco. . . 

Olhou a q nestão pela fuce 1in:i.nce1ra ; e o 
tt:a.balho ho)8 do hon_rado d~putado pela '[>ro
vmcia do Rto de Janeiro, e e lambem o esfor~'<> 
da.1uelle que lem)nui~'honra. e!ll~comps.nhal-o, 
é o esforço patriotico da oppos1çlo con serva
dora; e para chegar a este result:ido, oll~ não 
se importarà lembrar os erro& dos seus amigos, 
mas não q11er que 0$ ~eus adve.-.arios esque
çam os proprios. 

SejamOll justos para chegar a oate grande 
resul.t11do, que u deepeza.s se façam d~ntro dos 
orçamentos, e que os orçamentos. .&eJam pau
tados pel:i.a necessidades publicas, mas pela5 

necessidades 1ll'gentes, indeelino.veis, :i.tten
dend<i>-se sempre âs circumstauc:ias eeonomicas 
do paiz, parn. fug1r á. bancarota, pa.ra não dar 
logar a este desequilibrio constante, q·1e h:i. de 
afinal pesar sobro o paiz inteiro. (Apoiados.) 

Dwn:tt:s::sncs SJ1.s. Dii:puunos : - E a his
toria~ 

O Sa. FEnn:&m.1. VrAN:>A :-An! A historia~ 
Lá vou-responde o ol."ador. 

Diz qne já é tido e havido por um homem 
a trazado, por um ca.'la.ca. de fe1·ro com bot/Jes 
de latc!o, um hou1em do systema n.ntigo, e por
tanto que não acr&ditn. em progresso, n.iio 
acr edita em melhoramentos, não acredita em 
tantas outras cousas que o nobre p ·esidente 
do conaelho, com muito espiri to e verdade, cha
mava ac;iui - panacett. E titmbem niío acre
dita na ig ualdade ! 

Acha. que i.$to é um palavrão corn <iue se en
gs.na o ueecio povo. 

Eis o caso, diz afinal o or:i.dor : Dous ralos 
furtaram um pedaço de queijo e tra~ram de 
dividil~. maa era impossivel que um so ajllS
taslle com o outro, porque estas idéas de liberte, 
tJgalitti e fratemite, j:i. l:i. estav:un ( riso ) ; e 
então dizia 1:1m : 

-Não, o eeu quinhão é maior. 
- O mel1 ó menor ; o aeu ó que é m:i.ior. 

dizia o outro, e nós devemos ser tratados com 
a maior iguald:ide . 

-A i3'naldade de\·e ser obsel'\·:1d11. de um modo 
iri·eprehensivel, pcrque, o que n11o ifõr absolu
t a.mente igual, o injusto, é att&nta.t.orio dos 
nossos direitos . · 

lslO dir.inm ambos. 
NãO podendo chegar n accórdo, nomeal':lm 

uru ••• 
L)I Sn.. DtPtJT.\DO:- Arbitro. 
O Sn.. F1mR1cm.~ VtANi;"A ••• :1.rbitro. (No.

negocios ostrangeiro8 ba dissQ. ) 
Nomoars.m um supremo arbitro e procuraram 

o euppo&to primeiro Adão, na doutrina nova, o 
maca.co. (Riso.) 

O macaco observou a regra da i~aa.ldade ; 
poz um pecfaço do queijo em uma concb.a da ba
lança. e o segundo pedaço em outra coneha. 

Um pesava m:i.is do que outro, e o que· fez 
elle '1 

Roeu a parte c1ue suppunha oxa~ernda (Mla· 
i'idade); collocou de novo os dous pedaços nas 
duas conchas da b:i.l:mça.; ainda apresonta\·am 
differença.; o macaco tornou a roer, e as~im ia; 
mas acudiram os rato~ clamando: não queremos 
mais a igualdade, queremos a desigualdada ; 
nada de confra.tern1aa~io, nada de libertê. 
(Ililaridaàe. 1l uito bem; muito b.:m. O orador 
i compi•imtntado .) 

O Sa. Roiirua uES P:o:1xoro pede proroga~.ão 
por Jlleia hora. 

o S1•. Xgnacio l\J:a .. •tins (pela 
ordem) duvicfa que, em fa.ctl do regimento, o re
querimeato para :i. prorogação da hOra pos& ser 
aceito. A proroga.ção sô podia sor requerida 
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dentro Jo tempo da i i pime da ordom do àin., 
ma.s a.gora. não. po!·q o.e jâ estamos na 2"' parte. 

E' 11m protesto que L:wr.i pel:J. inobservanci:i 
do regimento. (C1·11::nm-.rn apartes.) 

Oliserrn aind.:1. eni 1·irt1tde de uni aparte <iHe 
]bn foi dado pel,) a11tD1• do 1·0,i'.tC!"Ímenlo, q tte ;J. 

prorogaç:io é [J;c1·a pedi~·se o <:mcct·r,un~ento. 

u~r SR . DE:PtTADO '-Não disse isto. 

i) Sa. cG:>.\C:o :\Lun:r=-s :-Foi dite úm apar
te. Pooe-se :i p1·oro.g-"ç.ão pai-:> repetir-se o 
triste fa>'tO qu<:l <leu-se htt pOUMS dias. 

E' s.pproyado o re•iuedmeuto de p1·0,·o:;açi'i-0 
po~ 111ei·.• ho!.".\. 

O Sn. CA:.t>rw 1m Ot.nnmi_. ~eqoe~ o ~ncer
r'1.merito •fa dÍ$cu$s·'io. (Red•tmr:r.ç,;cs.) 

buidos pela mesma fôrma qur, os de director da 
>ecre!:ltia de estado dos negocio• da guerra. 

Sab da, commissiies da. c:u:nara dos deputa.
dos em 6 de Junho de i882.-Francisco :Sadni. 
-Amru·o Bezerra.- Lourenço de Atbuqucrr'
Qtt<:.- Rod>-i9iies ·Peixoto. - Rodi·ígi.ies Ju
nior. - .Antonio de Siqueira..~ Be:erra de 
Jicne::es. 

E a do Sr. Ulysses Viatul<lo e outros, a sabei·; 

Ao § 12, vorl,a. - Arsonaes - ac~rescente-se 
9-2;00ü$, ilrando o governo ;mtoriY.ado a rnst.:.u
rar o J?essoal arlistico e do~ serveiite~, bem 
coruo o q_us.dro e as }"Ollcimentos do pes>oal 
a<lniinistrativo ~o «l"senal d{l rnarinhn, dé Per
namlmco, segundo a legisl:i.~ão anterior aos 
decretos ns. i680. C! 7681 do ô d~ Março <le 
1880, podendo dar no mesmo arsenal a. orga.ni-

0 :'-:n. F. BEr.1~.\tuo E ouTRfls llll~<nnos D.\ zaç?i.o que ju1gar mais conveniente ao serviço 
0P1·os1ç~o :-E' contr:-. o >encido. publico. 

E' :i.?pro1·a<fo o re<luerimento ele encerra- S:11a d~ sesal>es em i2 de Junho de 1.882.-
munto. Ul.11sscs Viaanti. - José Uaria1ino. - Sera.-

~ . phico -J oaQuim Tal'ates. , 
O ~r. Carvalho n.ezentle (~la o · · d d · d 

imle-ii) obser. e - od t . prOJec\o assnn emcn a o e ap1n·o\"a o para 
nue ~ h<>ra e~'t: d\Llld nacºn:?f \)º ~ "1~1~t· d1:or-l pa.s,ar â 3~ discussão e romMüdo :i cnrumiss&o 
" a ;\. O ol( er~ lllil l !$a .t " da. •e<J. C<' • 0 proroga~ão, por.1 ue não se póde votai'. ~ ª ,.a • 

, . \'~m :.i. mesa r~ra ser i11sel"(d,1 na aci;;i a. se-
\ oziis: - A hora foi prorog,,da. gui u.te declu.ração de voto: 

E' ªPl'""º"'"'d" a propo$t.• do govei·no com us 
•eguín~c& eu1eud:s da comwlssilo : 
L .Secr .. ~iria de r,~tn<lo. •• . . . H:?:2t50$000 
2. Cuuselho nav, 1. . . . . . . . . 24: SO ;sOO:) 
3. Quartel g'n••i•al........ 32:58~1JO 
4. C0nsalhtJ supremo....... i2:6;->4$Uú0 

Decl1r'1.ruos que vota1Jlos a f&yor d::. emenda 
rel<\tin ao arsenal de ma.l'inha de Perna.w
buco.-S. R.-A.lco(o)·ado Jimior.- ill anoci 
Pe~etti.-Hem·iq><e ,lf urql.ies. - Portalla.
Go,zçal vcs F crrei,.a. - Rego Barros . .,, 

s:~GG:.\'.DA PARTE DA OI:WE:\f DO DIA :5. Cont:i.clo~b •. :........... 114:0()5:3000 
ti. Ilnentlencias............ !J\J:OS lS5001 Entrn cm 2• dís~ussão o orçamento do minis-
í. :\u<lit()l"ia. .. • . • . . . • • . . . . 4:670$000 ! terio d:. agricultura. 
S. Cnrpo dt\ a,nn"da........ 928:816:.:;0oo i D' S d t d d l 
9. 13:.t..,Jh<<o ~i:w:tl..... .•. .. i0:3:l'l'~S.:O >Versos r$: epu "-.os j)~ e!'l a l'ª :w1·n. e o 

10. Cor?:J de im1:oriaes m.1\r\. · Sr. í• sccretl\no faz :i. inscn11çao. 
1ili(}iro3 .•. :.. • • • . • . . • 83i: 168.~00 O Sn. PREll!PKNTJ:: :-Tem a palavra o Sr. 

:li. Cornp~<nhia de Íu\':didos. \):353$000 Alfredo Chnv~s. 
i') Ar -onae•. . . . . . . . . . • . .. 2. 45.0: 609:5ii5 
13. C:i.pit~•nias 1!0 portus..... ~O::!:fl0$500 
:14. Fo~~u. naYal......... .... !.401):000$000 
i5. l'fo Yios desarmadc13. • • • • . i ~: :383$800 
16. Hosj)itl\e2 •••.•••..• , • . • . 214: ..J.l:i~$7UO 
17. Ph:i.~óes. . . . . . . . . .. • . . . . 1G2:154$000 
1&. Escola do tnanuha...... i6S:955:>000 
i9. R~formados............. 272:8:'1$130 
20. Obras.................. 350:000$000 
21. Hydt'Qgraphia. . . . . . • . .. . 13:4.'50$000 
22. Et1pas ••••.••••...••.• ·• 2:920$000 
23. Armament<>. .• • .•.. •. .•. 50:000$000 
24. ?lfoniçiíes de bocca.... .• 1.4.:13:H1$760 
25. l\fonições navaes •••.• ,.. 380:000$000 
26. Mtlt~rial de construcção 

naval................ 1.0GO:OOOSOOO 
Z7. Comhusti,·el •.•.... - • • . . 300; oooy.ioo 
28. Fr~tes, ~te ....•........ 1, 60:000$000 
29. E\'~ntuaes. .• . . • . . . . . . . . 140:000$000 

Sal:l. .das commissões, 25 da Jlfaio de 1882.
F,·a»cl$Cc> Sodré.-A. A. de Sousa. CarDalho. 
-Antonip de Siztieíra.-Lourenço dç A.lbu· 
2u~qt.'C· -Rodrigues l uni OI". 

Os venc.imento .. de director da. 11ocretari11. de 
ettado dos negoe'ios da marinha set•ifo diatri-

O SJ.". A.l&edo Chave$ (Attctt
çao ):- Sr. pi·csi<Icnte, começo por declti.rar â 
cama.ra q 11e niio 111e traz :i t1·ihuna. o desejo de 
profo>rir u1n dh,~urso ; mas, h()je como h()nteiu, 
o eumprimen lo do dever, que .nesta c<:casião 
~em pe.ra 1nim fo~ça duplamen.te obrig:i.loria e 
ctne. reputo $agrado, por ~entir que da su:i. 
inobsena.nda podem re~ulta.r duvida.~ sobre 
minha leal.da.de. 

Na. circular que dirigi ao digno eleitorado 
do 8• districto da pro\·inci:J. do Rio de Janeiro, 
o qu.sl me con.füriu s. in$ign<:i hQnr11. de repre
sental-o nesraassemblea .•. 

O Sn. LA.cERDA "\VERNECK:- Mui.to mereci
damente. (Apoiados.) 

O Ss. . .Á.LFtu;oo Ca:.o.-ns:-•.• r-efer!ndo-me 
aóll meios que oonsidero imprescindiveis :i. pro
veit.oaa e:tplora('a<i das riqueza.s n:i.turaes do 
noaso S&lo - a immigra~o ~ a. via.~o -, as
severei que concorreria com os meua, esforços 
p!l.l'a. q_•1e fossem. facifüadOll ta.as elementos &:· 
la.voura do ~eu paii. 
N~ podia., portanto, silencioso e indüf'erente, 

deixar paasar n. primeira. opportnni.da.de q a.e se 
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me deElara l'M~ dar c()ro.eço de reafüação á.r1uella 
promessa sem inconer em injusliti.casel falta, 
em bem marecida censura. 

Accre~co, Sr. pro~identc, que , tendo eu. des
l'lmpenhado o cargo de inspector ger,'1 das tei·· 
ras e colonização ate o ~ia em que fui reeo
nhecido deputado, cumpre-m~ na~ occa~iõe3 
em quo ,1qui se. deve tratar de questõe;; refo
rent~-, aos ~erv19os que. correm poi· aquella l'e
partição. :1ssum1r :i attttude que, me compete, 
acJit:i.ado, intúr.i, a respons·1hilidade qu~ me 
d<iv·~ ca beY. -

E' o que venho neste momento fazer ; é o 
que farei ~empre que me for dado tomar parto 
na discussão de ~ssumpto> que dire~ta ou indi
rectam.ente interessem às func~Õe$ do Cl\1':;0 

que ex~:·ci • .• 
u1.i: Sa. DEP\iT,&,\)0 ~-'111uito dignamente. 

9 Sa. ALFREDO ~H.1.v:e:s:- ••• e no qual, de
po~~ de ter recebido louvoreo d1) adversados 
politfrog mBUS, e do& mais distinc tos, alcrnMi 
(1. uonroza. distincção de ser e"oner:i,dl) p~lo 
ac~ual ministro da agricultui·a. 

O SR. Du~CE·E~i:1.un.\ Tittxl!im.1. :-Apoiado. 
Ar.GUNB Sns. DEPUTAnos : - Muito illegal

i:n~nta. 

O Sn.. AttAUJo Prnt10 :- E sem uma p1b.vra 
do louvai' a um func~ionllrio da 01u~m de 
V. Ex. (llo. outros apartes.) 

O Sn. ALl'.!lllro C1uv:e:s: - A fr11nqueza e 
sinceridade ccim qu~ acabo de m müestar o 
1nodo pelo qual aprecio o procedimento do 
actualgovcr.no pam commigo ... 

O S1i. A!imUDE FrGuEm.~ :-Est() ministerio 
quer s-i distingu.ir pela. su:i. intoleranci:i. poli
tica, e e11treta.11to ''Q1u Ca.lfar aqui em. tolera.u
cia. ! 

O Sn.. AtFn:s:oo Cit\ v.es :-. • . devem asse
gurar a V. Ex., Sr, presidente, quo nenhum 
pensamento ài; hostilidade me a.companhari no 
deb:i.te que venho encct:i.r, graças à bencvofon
cia. o cavalheiroea def:rencia. do illu·tre chefo 
e do meus honradCB compa.nheil'Js de opposiÇão 
ne11t:i. c:J.!;::i.. 

Devo t:unbcm declarar a eama.ra. que estou 
disposto a nãi:i me deixar influenciar por qunl
qucr sentimento, que possa. perLurbar a impar
ci:i.lida9.e com. c1ue devemos aprechi.r as· ques
tões g:u" s~ prendem M orç1une.nto ein discus
são. Faço est(I. declaração no intuito d.e bem l>ll. 
tentear a isen'iào d~ espírito d.e que me sinto 
animado, e não por desconhecer que outra 
cousa 80 não devera espe1·ar, deadc que é sa
oido que aquelles que seguem o. escola conser
va.<lora. no nossa fpaiz, jamais se inspiram em 
interegse> partidarios,quando tratam de assum
ptos <jUe entendem com o desenvolvimento pro
gresm•o, com 1>s melhoramentos materiacs dó 
lmperio •• 

O Sl\. DuQ.uE·Esm;.n • .._ TEIX.&H\A:-Apoia.do. 
O Sa. At.FREDo Ctu\'ES:-. •• porque sabe

mos, e disso temos dado sempr•} provas, que 
em t.aea Msumptos não ha outra politica que 
não aquclla que se fundo no molde de conscien
cioso e puro patriotismo. (Apoiados.) 

v. l.-60 

O Sa. foN.-cto 11.1.nTrt>s: - Disto tem s~m
pl'e dado provas o partido liberal. 

O Sll. At.ragno C1uv:Eil: - Ditas estas pa· 
lavras, que tomos. liberdade de elevar â cate· 
goria de um exordio, vou entrai• em ma teria, 
fazoado a oi;;posiçii<> dos sen•iços do mini~terio 
da. agricuhura dos qu~es me foi· poasivel hoje 
tratar, dando, como é meu rigoroso dever, pre· 
fare ncin. ao$ que se costumam iD:!crover nos 
relatol'ios apresenta.dos J?Clos Srs. ministros sob 
as rub~icas -imigração e colonisação. 

Sr. presidente, nem por ser a. colonisaç.ão 
q~estiio das ma.ia comple'.':.S.S, e quo oft'e~ece 
pt•ob!ema de difficil 'olução, dei:i;:a de fornecer 
campo à univ!?rsal discussão, servindo de these 
para os commental'ios dos inlprovisltdores, tão 
fecundos em planos e conceitos, que delles se 
pOde dizer~ cada cabeça, cada sentença. 

E' assim que ouvimos :i. uns aconselhar 
:i.o gove~no 'l ue não adtni tta outra colonisação 
que niio seja. a eapoutanea, como se fóra. pos
sivel haver governo que, podenda obtel~a 
sem sacrificio para o Esta.do, procure qunlq uer 
outro meio de sl'.tisfazer a esta graade e j 11sta 
ex.igencia do nosso p~iz ; emquanto que outros 
e111rnciam opiniões diversas, quando tratam de 
definir a inter1•e.nção ci,ue d~ve o gov11rno ter 
nos negocios da colonlsação, havendo quem 
pretenda qne elle seja apenas o g-uia. dí
rector officioso, emquanto c1ue muitos pensam 
que o serviço deve ser e;:.cluaivamente feito 
pelo Estado e por conta do thesouro publico. 

Ha., porém, um ponta, Sr. president', em 
qu<1 03 criticos concordam, e é quando ha.rmo
niaa:.n suas vozes p'1ra em càro censurar o c1ue 
o governo fez, faz e é capilz de fazer. 

E' ].lreci~o, portanto, que examinemos em 
primeír.i lagar si :i.s censuras têm fundll.mento, 
si é justo e5tigmatisar a intervenção que o go
verno h" tido neste assumpto, e si fors.m des
apt>Oveitad.os o> 5a.crificios enormes_ a que tem 
dle obrigado o p:).iz. -

E·, pois, in.dispe11-11avel que a traÇOs largos 
ind~gu~mos o que em colonísação se tem feito 
no Brazil. 

'i;ó em periodo mui to posterior S. nossa inde
pendencia se começou 11. tra.tar sérfomente da 
colonhação. 

E' certo que .\16 enconlr&lll tentames deste 
~enero, quer sob o regímen antigo, quer em 
epoca. imznedíata á. nossa emancipação; mas à 
fóra ds duvida não demonstrarem elle i que no 
tempo a.Iludido já. houvoose a convieção por parte 
do governo de que a colonização do i>aiz cr::t e 
é uroa d:ls no$sas mais rc:tes e urgentes neces
sidades. ( ApGia4os • ) 

Tanto 1,1.3sim que na. lei do orçamento de 
i830, de fü de Dezembl'(), art. 4°, se preceituou 
cesS3.ssem n~s provinci:is toda.a as despeza~ 
q_ue porventun sa fizessem com a. colonisação. 

Foi depois do orçame11to de 1845 que o 
p~l1uncnto come~ou a votar verbas para 
colonização, e estas ainda e:rigua11, e com tanta 
parcimonfa gasta.s, que apenas de!las faÇO men
ção, a.ssegurando que de nenhum modo con
oorreram para q ualqu.,r beneticio neste ramo 
do 11erv:iço publico. 
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Os projcctos mais consideraveis, a disposição ! Assim Y. Ex. devia compreh ender que a sua 
mais accen\und;J. p or pa.rte do governo para o primeira obrigação, a r espeit<' de taes ser\·iço;, 
,;-;·víç.:> da colonizaçiío começou a apparecer era promover na lei de terras as alter ações 
no anno de 1850. que julga acertadas. 

Mas, força <i dizel-o, aind:I por esse tempo Entl'etanto o nobre ministro, que vê a 
tudo se fazia a modo e com ;pouca confü\n~.a. sessão approximar-se de seu termo,que por ex~ 
Para comprovar este conceito basta dizer :i periento <1eve saber que os trabalhos legisla
camara quo em 1850 com o serviço de colo- tivos se accumulo.m nestes ultimos tempos, de 
nização despendeu o füaú l pouco mais de sorto que ser"- impossivel d iscutir qualquer 
16:000$,e em 1851 a despezanão attingiu sequer projccto que so não pronda dirõct:.tmonte á~ 
:i. insignificante quantia de 2:000$000 ! leis annun.s, aindn nos vem . dizer q 110 ha de 

NesLe período sobresah0 o decreto que l!.U:«i- e:it tempo t~at:>.r disso ! 
liou :t sociedade colonisadora de 1849, fundada Mas, não admira que o nobre ministro assim 
em Hamburgo, que foi nesta ordem de idéas proceda, quando já se lrnbituou a apreMnbr :i 
um dos comlllettimentos que maiores be11efioios ca1nara creditos do ministerio ela a g,·icultura.. 
p roduzimm ao paiz. sem que até est!l mom!liito S. Ex. teaha e~-

0 SR. r'Ec..icro oos S.t:-:ros : _ .Apoiado. preg:.ldo o meno: esforço para que essas pron-
. denc1:ui de natureza urgente passem nesta c:is:i. 

O Sn. ALFRED!> CHAVES: - Em i85~. o ;;o- pelos tramites lc!?'aes. 
verno, tt".itando de dar execução á lei de t•Jrra< 

0 

n . 601 dt} 18 de Se tembro de 1850, expediu os O Sn. ALVES DE AttAUJo (ministro da agri-
l"l!gubmcnto5 de Janeiro e Maio deste anno . cu ltun:i) :-Ainh honlem passot1 um. 

O seu in tento, a sua C3perança foi 9uo, pelo O Si:. Ac..FREDO CHAVES :- Ainda hontetu 
S)·~tema estabelecido na. lei, nós poderia.moa ter nós l i vr,mos a prova do que acabo de a flirmar . 
dentro de pouco t empo a coloniz:i.ção pt:ll:L Um credito jn Yotado no senado ha mui to tempo 
venda da terrJs a. pr •ço minimo e em pt:)queno ; o qu~ se r efere a tr:ibalhos realiza.dos, só lion
prazoi. tem, talvez porque o honrado presidente não 

Infelizmente, porém, as fagueirns ~sper!lnças tives~e ã mão lJUalqu~r outra. materia., pôde 
dcs organizadores desta lei m~llog-raram-68 figurai· na ordom do dia. 
(apoiados), e hoje não ha quem n clla dosco- Entre os creditos pedidos p elo nobre ministro 
nhe~~. a despeito de se trata.r de uma disposi- nota,so um, que reclama meios para a satisfa
ção lcgislati'''l que bem pódc ser aprosent:1d:1 çlo das dnspezas com torras publicas, cuja 
como typo gue hom·.i a. sabedoria. do legis- Yerba se acha esgota-la. Pois nem este cre· 
bclor brazil••1ro (apoiados), o defeito de ter dito, senhores, tom merecido os cuiolados do 
v~ndo fóra. ~e .tempo. _(Apoia_d.,s.) E i> porqu~ Sr. mfri.istro <fa agricultura. 
dtrnr.>os ministros h ao p~d1do ao p:irlamen to Quer v. Ex. ; Slr. presidente , a.inda uma. 
reformas que atteii.d·tm â~ necessid:1d~s, h:-. prova de riue 0 honrado ministro a.crodít:i. que 
muito pat~ntead·1s, resultantes de inopportunM ns suas obrigações não yão além ti.e t ra zer- nos 
di ~posiç1k1 da citada lei. propostas do croditos, papeis que, :i mingua de 

E aqui, Sr. presidente, perguntarei ao nobre quem por ellcs se interesse, ,·enham oncher o 
m1nistro si. sabe que e:s:iste no archivo dn ca- arcbivo da c:u:n.':lra 1 Estã no facto d-: S . Ex ., 
mara dos Sra. deputad.s um projocto de r c- que deve ll!lb11r <J.U9 n:i pror ogativo.1. do orça
ior1ua &. lei de 1850, aprcsentndo pelo seu 1ncnto niio achara os meios n ccessaríos paro 
antecessor cons .•lhc íro Buarque de Macedo, de maauten~.ão do serviço de immigração, atê hojo 
honrad:l niemoria ~ n:lo 10 h1wer lembrado ·ae pedir qualquer provi· 

O SR .. ·'.LVES DE Aru.c.ro'cm inistro da ª!JY' i· dencia ao corpo le~islativo; e assim S. Ex., 
cultiwa):- E v. Ex. sabe que ha. Ulll projocto mombro de um gabinete que tanto temor llP· 
meu anterior a esse~ p:trenttl t~r dA dict::tdur.i, tem für~,mente de 

U6ar della, com relnção a esse importnnte r:Lmo 
O Sa. ALFrutDO C1uvES :-Mais razão tenho do publico serTiço. (Apoiados.) 

para sorpr;;nder-me. O nobre ministro reco-
nbc;ce a n~cessi!lade de reformar a lei, tanto que Ainda poderia a.presentar outr os fac tos que 
nesse sentido apresentou um projecto, q uando mostr.1m que o nobre ministro pouco se preoc 
en simples deputado, ehoie, qu e é go,·erno,nem cup:1 com a obrigaçto de vi r pedir ao parla -

d " mento os meios indispensa.veis M andamento 
um :P:i.sso tem a do _para a realização daquell e dos serviços da sua pasta, mas, p ara não'_tomar 
aeu mtento, a despeito de ter para t::il fini füito muito t~mpo, assío-nala.rei apenas m:i.is um . 
utu pedido desta tribuna o nobre leade,- da "' 
maioria l A emancipa~ão das colonias do Estado corre 

o sa. A Ln:s DE ARAUJo (ministro da agri- por cr. ,dit" t•special que o parlamento mandou 
cttltui-a) :- Ha de ser discutido.: para tudo ha vigor.i.r por dous exercicioe, que terminam com 
tempo. o que eslâ a. findar . Entrebnto S. E ::t., gue 

' - sabe que não podem ser concluidos esse> im-
0 Sa. ALFREDO Ctu.VEs :-V. Es:.. devo saber, porl:l.nl'!a t~balhos em tempo, e q_ue, portanto, 

pelo que tem gido obrigado a estudar com rela- ficara com parte do credito votado, sem que 
çào aos ser,·iços que se prendem á. sua diftlcil pGBia s~r utilizado pelo govorno, até este m~ 
pa~ta, qu e não é po sivcl o gover no assen~r monto aindn s·~ não resolven a pedir a. proro
em um plano qual<1ue!" de immigração, ou de l)olçio indi!lpensavel do prazo marcado para. a 
colonisação, ~em quo saiba elll que \'Ili fie&r :1. r .wizaçiio da despoz:i. do que trat:i a lei de 12 
lei de 1850. (Apc;iados.) de Novembro do 1880. 
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Volto, Sr. presidente, ao perfunctorio his~orico 
da colonização em nosso paiz, com o qual me 
occupa•a., quando os apartes do honrailo mi~ 
nistro mo obrig:n·am ã digressão com que tive de 
provar a S. El(. que os creditos que temapr.J· 
s~ntado pa.rece lJ.U~ s5:o ap ~nas para serem 
a.rchiv~os nestt1. cami?a. • 

Mallograda. a esperanÇ'lo que Linhamos na. lei 
de 1850, o governo, reconhecendo q_ue por part!l 
d<i iniciativa particular não podia espera.r-se 
real concurso para a coloniza.~ão do paiz, e que 
os gr:>ndes pl'opáetarios buscavam manter o 
statu g1to, sobre pretexto de que não eslaYam 
em condições de supportar os s:i.crificios que 
exigia a impOI"tação de colonos para os seus 
estab~lecirnentos rura.es, e mais q_ue o europeu 
não se prestava :i.os trabalhos agdcol:is em 
climo.s int~rtropicaes, preconceito este que ur
gia. coinb.<ter; o governo nes~s circumsta.ncfas 
faz o c1 u~ devia, tomanr!Q providencias com o 
fim de fomenta~ a immigraç1ío a convencer 
qu.e o colono ettropeu :s~ presta a o serviço da 
agricuitur:i. nos climas intet·tropicaes. 

Dahi se originou o estabelecimento de co
lonias por conta do Estado. 

.b. historia das primeiras tenta.tivas nest~ ge
nero ci b~sb.nte conhecida; pouparú, poi>, á 
cam.ara o enfado de ouvir qualquer narratiw. 
sobl'e l:l.cs cooimottimentos. 

Apontarei sóm<!nte c:omo moLivo do mallogro 
de algumas destas tenbtivs.s, e dos gi-andes sa
crificios que outras custar.u:n ;10 Est:1do : i 0 , a 
introducção de indivíduos menos a.ptos para o 
seryiço da agricultura; 2°, p0ssima escolha 
da.s localidades em que fot·am es~abeleâds:s as 
coloni:i.s. (Apoiados.) 

Os immig-rantes, procu1'1lndo o nosso paiz pw 
instigação de indi viduos pouco escrupulosss, 
que se 1:nc'.lrreg:1:vam de :i.gencial-os o ti
nham o seu maior interess~ nil- ra.zlí.o do ma.ior 
nu.mero q,ue para eá. mnnda\•am, aram o pro
ducto, não de uma escolb.a conscienciosa, e sim 
da. ganancia. de alliciadores sem escrupulos, 
que, para. augmenta.r"m 3eus lucros, iam 
buscar css~s infüulo.<.Ios im.migro.ntes â esco~la 
das cida.des europeias. (Apoiados.) 

As colonias ostabelocidM em pontos centraes, 
selll estrll.das e mercados que lhas a.sseg1rnJ.s
Gem o a.pe-0vei~mento dos p~oductoa da. la.v~u
ra, senão compfota.mente isoladas da socie
dade e habita.das por g'ente desta ordem, não 
podiam d:oir de si outra cópia que não fosse a 
triste notici:i. dos gemidos e maldições dos des
contentes. 

EstM q_u.ei.l:aa que reboaram .no mundo intei
ro, que serv1ram de pasto aos interessados em 
estorvar o dest1nvolvimento dll.S correntes de 
immigraçã:o para. o nosso p!!.iz, produziram, 
como era :a:i.tural, o retardamento do progresso 
que diligencia vamos ~lcanÇl'\r e que devera ser o 
premio de nossos sacriiieios. 

No erntanto. Sr. pres.idante,o governo, a des
peito de todas as contrariedades, re&istind~ ã 
mã vontade daq_uelles que, longe de o coadju
varem como deviam, si bem previs~em o futuro, 
não lhe creavam senão embaragos ; o governo, 
achando-se qu.a:;;i isolado neste serviço, perse
verou em sua nol>re tarefa. 

Por decreto n. i584, de 2 de Abril de i855, 
ainda se procurou tirar proveito de um slmula
cro de iniciativa particular que nessa epoca $e 
apresentou, au.tt)rizando-s~ a organização <la. 
Assoc~ção Central de Colonizução, á qual foram 
concedido; gr.1ndes Jivores, e auxilias da .maior 
importancia. Entre este$ lllcncionarei e cm
prestimo a~m j uro, p~lo pr.lzo d~ cinco annos, 
da quantia d~ mil conto3 de róis, o que cor
respondia ti. me tade do capital social. 

E$ta asaociaç.ão, que despertou alguma con
fiança naquolla época, pouco fez nos primeiros 
t~rn pos, e sua inerci~ ia-se tornando um facto 
tão normal, que o governo t,;ve ncces$id,1de 
de intervir. 

Por d•ccre to n. 2158, de :! o de Maio do 1858, 
for.1m r;,fürmados os estatuto> dessa t1.ssociação, 
no intuito de ser c llo. presidida. por Ufil indivi
duo do escolha do gov,'rno. 

Por essa dat<t, tambem co1lvem mr,ncionar 
co1no prova dos esfor~os do go"Verlla br:i.zileiro 
e do cui:lado em ft u ) ell e tinha 03 immigran tes, 
a p romulgaçã.o não só do reg-ularuen to que 0s
tabel<'! ceit as I"egras de hygicne e humanidade 
que deviam ser observo.das no transporte ddl~s. 
como o.inda o avi·.o desse mesm~ anno, que 
estabd~ceu o.s condições em q_ue o~ immi
grante> deviam s'er recebida! nlB colonias do 
EsW.do, mantendo-se-lhBs inteira l!bcrdade llil. 

escolln do destiuo que ell;s quiz·' sscm tom3r. 
A A~soch~.ão Centr,11, a d;~apeito d:i modifi

cação que rec ·beu nos seus o~tatutos, llão m~
lhoron as condiçõ~s do sen·iço a que se obri
gam. Encarregada pelo Estada de tudo quanto 
se referia :\. prop:1.gand;i., transporte, dosem
barqu e, recepção e collocação dos imnligrantes 
uo J3ra.zil, cruzou os braços, contentando-se 
q uo cm un\ b tnco rendesse cm .~eu proveito, 
quer a quota. insignificant~ cora que tinham 
cntr.tdo plra o capital os assocfados, quer 
111.rgo~ emprestimo~ que dia j:i tinha r cce1lido 
do the>ouro, por um serviço qu~ nunc:1 prestou. 

Efa porque om 1866 o ministro da agricul
tnro. de então, col'lselhoiro P<tuhl. o Souza, que 
não era dos que entendem que os serviços dOL 
sua. pasta ficam s.ttisfeitoe com a simplos apre
sen~ção de creditas ao p:irlamonto, obrigou a 
liq_uidar-se essa associação, que tão mau nome 
deixou nos anna.es de nossa eolonisação. E as-. 
sim desappa.-receu, apeznr dos sacl"iiicios do 
Estado, mais umu. ten.tativ:i. íeila no intuito ele 
fomentar-se a iníciatfra particular. 

Em 1865. acreditando cs nossos homens ele 
governo que o motiYo .Ia preferencit1. que da
vam os immigrantes aos Estados Unidos es
tava no facto de serem as passagens para 
aque1le paiz mais baratas 1fo que as-1ue ti
nham de pagar para o Bra.zil, deliberou·se 
fossem pagas ;i.s differenças dessas passa
gens a todos os immigrantes G. ue pl.'ocurassem 
o nosso paiz ; neste sentido foram daáii.s ordena 
a diversos dos nossos consulados= Ettropa. 

O resultado que se obteve! desta providencia 
a ca.mara o sa.be, foi, por ser isolad:l., pouco, ou 
nenhum, infelizmente. 

Foi por esta. época. qlle :i.ppareceu uma. a.s
soeiáção, cuja. origem a todos inspirou a maior 
confu>nça. Procedente do commercio, aurgiu a 
Associação Interna.cional de lmmi~ção, com~ 
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posta de brnzileiros e estrangeiros domjcili1dos paiz o c111e se tem gasto com a eoloniz~~.ão, 
no paiz, com o fun especial de promover e au- e o _ q u~ temos obtido em recompensa. des>es 
xiliM· a immigração espontanea. sacr1fic1os. 

E sta associação chegou a. est.i.belece..- uma E' chegada a occasião, Sr. presidente, de 
hospedada para emigr:mtes,íez pul>licações em citarmos a lei que feriu de morte a a~tual or
<fUe se dav:tm as melhor'5 inforruações, pro- ganiz:içiíO do tr.1b1lho. Votada a lei elo 2S de 
curando dest'arte fa·ciHtar tanto qu;i.nto pos- Setembro do 1871, o governo comprehendeu 
sivel no estr~ngeiro o conhecim~nl:.ll das nossas que seus esforços d0viilm ser empregados com 
cousas. Não foi mais feliz esta tentati1•a da ini- ass!duid:1d'.) e energia afinrde obtermos os ele
ci.:1.tiva particubl', e, ou porque não ancontrasso mantos necGSS)!ios á tran,fornmçào do tm-
naquelle tempo a animação que a La.l empreza balho. · 
era indispensavel, ou porque n5o dispuzesse a O governo, tendo lançado mão de todo$ os 
associação dos íundos necessnl"Íos p~U":l este meios e recur.>os a seu aleJnce, no -proposito 
emprehendimonto, é certo que ellD. se dissolveu <lo fil.cilitar D. immigração espontanea, sem que 
depois de curta e:i::istencia. pudesse obter resuH.1dos em occ:isiões menos 

E ', porém, de justiç.:1 confessar, e o faço aperkidas do que nss••, deliberou experimentar 
. coru a maior satisfação, que a Associação ln- um meio cxtremó, entregando a propagand:1 á 
tern:i.cional de Immigraçli.o, no curto periodo <le acti\"id:u!e de p:uticubreo, o :i.~siIO for;1m cele
sua ~xis~cncia, esforçou-se )l Or desampcnhar braclos conlratos, par.1 a. in troducçJ:o ~implcs
s:1.tisfatoriamentc su:\S obrigações e doixou pu- mente de immigrantes,e para sll!I intro)<!u~.ão e 
blicaç~ s que ainda. agara attesbm os hios es- prompto r,s tnbckcinieoto. 
íorc;:.os empregados p:irn bem servir ao paiz. A cnwara sabe, c é verdalie conhecida por 

Deriois deste ~cto e que se tornou m:i.is sa- todos: esses contralo>,qu~ a principio se aftgura
lie,1 te na marcha da emigração e colonização varo menos onerosos, e capazes de cori·espon
do Brazil. e pura nós muit.o hoiu·oso, foi o pre- de; .. cal>:i.lmcnt ) D.O fim que se tinh:l em vista, 
mio que alcan~ou em Pa.riz, na oxpo~iç.ão de de1-:im os maisdetMlaveis resuit.'ldos. (.4poiu-
1867, a colonia Blmnenau, estabelecida. na pro- dos.) E ', porêrn, incontcstavcl que desses esfor
;incia de Santa C:üh~rin;i.. O jury especial clil ços, desses enormes dispendios que fizemos, 
exposição, r ~conhecendo qa.e esse estah,1leci- r esultou o conhecimento m:o.is comt1lcto do 
meuto colonial t!o Brazil, em coucurr.:nci:i. com Brazil nos paizes dondo csporamos r. immigr'1-
outros d:i. mcsm:i. cspecic, entre os · qua.cs se ~ão. Custou-nos muito, mas ó inncgavel que esso 
cont..·wa uma colonia da America do Nort•J, cr:1 sac::-ificio constituiu a propaganda mais officaz 
dig-no d·· um:i. distii1cç~o. deliberou conforfr- que t~m sido íeiw. po.ra obt"rmos !l im1uig-1·açi'io 
lb.c o preroio a que alludo. espont:inea. 

O. Sn • .AxoJU1m FrGuEm.\ :-Tc-re um pro- O Sn. FEr.rc10 nos SAXTOs:- O systema de 
r..io e era l:n-.;-amente sub;cncion::h. p·!lo Es- :rnnuncios do Dr. Aycr er:J. muito mai<s lnroto. 
t:i.do. (Riso.) 

O Sa. ALJ•mmo C1u YEs; - E' cerlo, como cliz O Sn. ALFREDO C11.\ YES:- Conbecid.:> pebs 
o nobr.1 t!epubdo, este facto não p&e sc1· lerndo primei1·:tS c:i:periencias o \•alor dos cont,ntos de 
~xchlsi\·.imentc i conta dos csforçoi: partica- colonis.1çlio, o 0ovorno, <iuc não perdia de vist:i 
brc., . E mbora roconh~ça q1rc é dign:1 de lou- csto scrdço, tomou providcucias afim de que 
vor o dh-.lctor d:i.qu :lhi. colo,1in, pcln dcdic:tçiio íos.~clll com n ninior fiscaliz:i.ç.iio oxecut."1.
e zelo com 'llle se hou\·e no desompenho cio dos, p:ira c1ue ao 111\!nos tir~ssc delles o paiz 
car~ cine 1lignamcnto exerceu, ' ºº do numriro as \>O~siv . .-is vant\gcns. O reslllla1lo, Sr. prc
dos <1ue pens.1m que Blumon:iu sõ s.c 1'.cs- sid.mtc, fol sorprcndonte, e o qu'! m ois con
eurnh-eu, prosperou e se con.slitulu lllllO. colo- vinh;\ :i.o cst.'\do d·\ 110SS!\s finanças: os coutra
ni:t que honr;i. os nossos C3forços, qamdo Lave l;i1\les, c1ue não era111 gui;tdos po;· motivo do p:i
os a uúlios, a mãos br~:is, do Est."1.do . Lriotismo, p~lo inteross, do pniz, d-~sdo qu~ não 

O Sn. LounEi;ço DE ALBUQUERQUE : - Pelo pudcriun dnr ~ eln~licidade IJU<: csperarnm ~• 
manos 14.000:000$.· sua cspcculaçao, denw.ram margem p.1ra c1uc. 

O S A F E t
. no rigr!t' do direito, fossGm resc:indidos esses 

. a. :>DlUDE _rGt::i::~1u.: - •stn qunn ia l contrat:is. 
P?d1a }lovoa.r toda a provmc1a d~ Santa. Cathr.- o nob!•e ministro tcnl na soa propria provin
rin;;l. ' 1 cb um ei;:cmplo que confir11rn. esta Vllrdado. 

O Sn.. LoTJRKNÇo DE ALBUQUEI\QUE :-Ainda S. Ex. sabe que p.•ra alli se füz o.m contrato de 
hoje consome muito mais· do r1ue produz. intr~ducção e de cstab~bcim~nto d:l colonos. 

A provincia de Santa C:1tharina, apar.iw de quo, nãõ tendo ~illo cumprido, foi peb governo 
se11 bcllo clima, não o propri:i par.1 coloni- re$cindido por pretender o contratante illudir a~ 
z 'cão. suas cfausubs cm desprm·-~it'.l do p:i.iz, e inte-

Ó Sn. ALFREoo Ce.wEB :-Deixo de rcspon- re;sc proprio. 
der aos a11arles do meu nobre amil,?°'d\!putado O conlr.ib ~ <1n~ alhido ;i. camara o t9m sobre 
peh provinci.1 das Abgôas. por não <!ever a cada a sua m<::~a; ~1 ella quuer dar-se ao trabalho de 
momento :i.fastar-mo do pln.uo ;i. que me obri- eatudar ass~s papeis, kt de YGr €_1Ue o contrato 
guei, o qul} con,·em que cu observe par;i. C$lab::lecc11 condições que, quand~ foss )IU 

·não fatigar por mnito tempo a. attenç:'iO da c:i~ cumprido.~ com leal1hde por parte do contra
(n!lo apoiados); .m~s. di:claran<lo 'l.ue são exa- tant;.: n:io Ih~ _da~ia.1 11 dir~ito a ha.yer do Estado 
gerados os a.lgarcnuos ci tados por S. Ex., pro- auxilio pecuoui.rio supor1or a 200:000$. o no 
·metto niio mo re~irar d;i. &ribuna seru ter dito ao cant:•nt.o, j>••r m · r.i~os 11u·! eu niio sei e~plicar. 
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nos é c:1lb actu:i.lm~_n.tc apr.ese~t~do como fun.-) N_o emt;i.nto li no refaterio de S. Ex. que este 
damcnto d~ uma mde_~1z:lçaO de 200:000.$, 1 des•deratuni não será alcanç:~do dêntl'o de~te 
q_l].:l.ndo o contrahnt<> lª recebeu, aem D hllser anno financeiro. 
cuz;i_prid?, c1uanth qua~i igua~. Pchi. exposi~<ro que fiz á caruara se rec@-

E1s a.ln o c1uc se nao e~phcá: fez-s~de uro nhec~ que as dJ!ôculdades foram desbravadas. 
<!leredor clo Estado um reclamctlltc :itt<md1vel ! que o paiz tendo sMisfeito homa.da.mente os 

O Sn. Loull.ENÇO DE Al.llUQUERQUE:-_-1.. quem seus compromissos, entr<:iu desassombr:i.da.-
sq refere ~ ment~ em uma nova phase, p~ra r~soh".~r do 

o S11 • ALF11.imo CH.\ VE& :-Ao C:'C.-concessiQ- modo ma.is conveniente a respeito da. immí
nario de uma eolonia. d~ it:1lb11os em Para- gração. Foi u~s~s condiçõas quo nssunüu a. pasta o na.guã. 

O Sr .. Lour.u: .. ,ço DE ALuó'QT;EltQUE:-E' qu.es-
1.ão rasolvi<\~. { Ha outi-os apa~·tcs.) 

o Sr.. ALFREDO C!iA YES :-Não faç.o ffi3is do 
que c\iz~r o valor que teve tDr l o Estado um dos 
celebrç~ contratos. 

O Sa. Loc1uixço I>E ALm:;QuERQtr.E:-A ques
tão foi rcsolrid1 definitivamente por meio de 
~?'bitros. 

o S!l. ALFREDO CH.\.YES :-Dio o nobre dc
put:tdo que ;\ questiio foi resolvida por ar
bitras. 

Jlibs er., a.àroissiw:l o arbitramento Jepoís de 
te1• sido aq ncllc contrato i-e.>cindido como pe m, 
por infracç~iO de cls.u~ul:i.s ~ 

Em seg-tindo fog-ai-, sendo esse arbitr.1mento 
de origem illegal, póde obriga;· o p:i.rlamento· 
a votl\1• :1 quantia p::"lr,i indemni7.:i.~ão? 

ctu • l St·. ministro d~ agri cul t•ir:i ; foi depois 
de terem seus antecessores, conselheiros Coelho 
de Almeida, Cansansii.o de Sinimbu e l3uarc1ue 
de Macedo lut~do com as mais s 'rfos difficul
dadcs, gasto muito de 1ma actividade e tempo 
no estudo clas questões COM1~rnentei :o. esto ser
viço ingr<ito, para conseg:u~ l"es,\ltados qu1i 
tanto aproy<.!Ítarn aos intc:-esse; rn~raes e ec<J.
nomicos do nossfl paiz, que cab1~ ao honrado 
ministro cb a.gricnltura. vii- dizer-nos o que 
prct~nde fazer a bem d, immigraçifo e coloni
zação. 

Antes de conjectura.r o que se pód~ csper.w 
do nobre i:ninistr,? pelo que S. E>e. tem <lit<J e 
foit8 nestJ assuinpto, não po;;so deiimr. 
neste~on.t'.), de referir-me :to qu~ nos di,se o 
nobro deput.1ào po1• Minas Gera~s. o talentoso 
reprEs·mto.nte du 20° distri~ ~·1 daq uella pYoviu
c ia, e Jm relaçã1 aos Estados do Pra ta q ne S. 
Ex. lia pouco "l'isitou. 

O nobre deputado, astrauh.'.\ndo quo no p:iiz 
n·:.s preoccupassemos tanto 'JOm 11 idéa de um:i. 
guemi. com a B.epuhfüa Argentina, a.ssog-urou

Os St\S. FELIC!O oos SANTOS, CARYALHO R:i.:- no.> que deviamo~ ncrodita~ na arni>a<le daqucl-
ZE:'iDE E AxDlU].)E Frm.:EmA <lãa :tp:1rt,~s · le povo, e <J.ue, longe de contribuirmos pJt in~ 

CtSO. 

D :stas questões dependo ro. moralidade do 
a.rbitramcn(o que NsOIYcu. dcfinitiv~menLo o 

O Sii. Ati··a~OLl C1i.\ \ºJ~s :-Doclaro ao nobre funda&.\ dcsconfi:i.nça parn a quelir~ de>sc sen
d•~put:iào por Minas que fallr;i nisto poi·qu~. li o tim~nto qne n olle: nin àcve uni1·, procurassc
pm·cc,,r d:\ commisslo publicado no Diario roo; imitar· D qtie alli se faz em niatn.rfa de cJ-
O{fi.cial. lonir.nç:to, a em v:.rio , outr~s ,erviços. 

)fas, Sr. pl·e.sidont~, ol.Jtiifa :i. r0scisfio dl\ss~s Fe~o licença ao nobre d·,pnt:tdo pr.r:i. dizer· 
on•,t·osus coutr.1Los, o go·.-o:no tinha 11cccssidacle lhe r1trn, si ha quem eia trahalhQ~ de immig-r:i.
da 11ro\·or <l.: rcmr:dio n um.a do.s su:i.i; mais de- ç1í:1 e c~bnizaçi'io possa ofLrecer exmuplo, en
pla1·a1·cis conso11ucncirui. As colonbs do Es- trc :1 Repnhlica Argentina e o nosso puiz, não e 
Laclo O•~:n-:i.m repl·~ta~ c1oJ immig1·"nles sem que porcert.oar1uclhi. rcpublic:> .. S. Ex,, no> pro:·rio> 
hon,•es~·~ loto.i w.;di•los par:i. o suu ostctbeleci- d~dGi que :i.qui a.pi·esent~u.offercce-nos ~a 1u~ios 
lU'.'l)lo; M cousl\s tomllv::nn caminho L~l r1uc p:i.- de canle>t:i.r >Ua opinião. 
rccia que csNs <:>sttb~lccimon!o•, long~ d:; ca- O nobre d0put:1do ;1dmiroi~-~·1 de qlle a R~pu
\\\inh;i.r(}\~\ par\\ a $\l:i. emall.d!.}:i.<Viio, se etei-ni- blica Arg'ntin:i. tenb:i. c:1 t ~u:i.s cóbnias no\·e 
zaYam. mil e tantos immigr!rntes estabelecidos. P(lis 

Ti·utoll·sa, p-0rt·mlo, de põr olll protic;i. todos bem, assevero a S. Ex. quo nas colonfos do 
os meios e rocur:;os p:tm que não só fossem Br.1zil, naqu~lbs que se ootão emanciuanào, 
estabelecidos os immigrantes que ainda não Ot1 qu0 foram. h·\ pouco emancil!~das, e:tistClU 
estwam localisados., como que fossem pr~p:i.ra- 06. :122 immi8'''"ntes est~belcci,!os. 
das convcni•;ntementa as coloni:ls para aerem O Sa. AF~o~so CELSO Ju;,;iou dá u.m aparte. 
emancip1d:is. O SR. Ai.J!'RBDO Cu.~ vEs :- V. E"l;. po.recG-

Est3 son·iço doixei-o qu:isi ultimado qu:i.ado m~ 11uo disse q\\O devíamos antes !llbr para 
sahi da 1nsp~ctoria de tertas e colonização, e fato, do quo t~mer-nos de uma gu~rra eom 
delles S3 encontra minuciosa. noticia DO rehto- aquella povo amiil'Q. Subministrou-nos, por-
ri.o qM npres~ntci, ~ foi anne~o ao do e:it-mi- tanto, um e.:i;emplo. -
metro. . . . . . l'!Ias não é só s~!'em estab~locidos os colonos: 

. ~ nobN mmu;tro des'a. 0 g?ca.. para ca. ~~s as colonias emanci~d:i.s o for:1m nas condições 
dtrri o 9.uc se te.m passa.do. 1~ mmha _o;~ iruao a~ mais pro$peras que é r~zo.'.\vcl exigir. 
(~UO, $l s. Ex. h\'esse \'OUtade fiW'l.Cl, Sl tivesse - e ' . . A l . 
sido energico e prow.pto cm ~tt·~nder ás recla- O S~- AFFO:-õso E~ ~uNroR ·-:-- s _co onias 
m:i.ções foit·ls para. a emancipação das colonias, omancqJadas da. Repubhca A_rgenun:i tem perte 
si elhs jà niio estivessem todas em~ncipadas, 1 de 60.000 colonos estabelec1dos. • 
c.stariam por certo aptas a entrar no reg-imen • O Sa. Ar.~i;:oo CH~"l'i;_s :-Essas colontas, 9.ue 
çom~uuru dentrG de muito pouco telllp). t~w cerca. de oO. 000 md1nduos, slo as part1cu-
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lares, que tambem não ~o superiores às_ da não póde ser posm om duvida, por isso que este 
mesma natureza que possu1mos; eJitou, porem, rclat.orio de 1881 (mostrando), apresenta.do em 
refürindo-me :is colonilis do Estado. 1882 pel:t rcpartiçilo do terr~s o colonizaçãn da. 

Tenho aqui o relatorio do actual inspector da. republica, cit."l. essa lei como a. que rege alli os 
coloniz:ac;ão d<i.quella republica . Da leitura, guo serviços de que lralnmos. 
fiz, Sr. presidente, deste documento offic1al, Rcfol'indo-so aos immigrantes que buscam es
com·end-me de que todas as colonias da Repu- tnbelecer-so na Republica Argentína.,diz a cita.da. 
blica Argentina não são comparavoís unica.- lei, no at·t. 88,quu lhes competem os seguintes 
mente â nossa colonb. de Blumenau, que tem fayorcs, desde que se qucirs.m collocar nas co-
uma população superior a !5.000 alma.o;, possua lonias do Estado: . 
cerca. de 900 kilometros de estradas de roda- << i. 0 Adianlamenlo de .Passagens, desde o 
gem. .. o. porto de embarque ate o logar do dQs-

s E - tmo • 
0 R. LOURE:XQO DE A~BUQU.B:llQUE:- lllUlto 1 2 ~ \ tº t 1 d d" '" • 

boa~ estr<ida.s. · • . 1 u o e a 1an .... mento, ~asa., vi-
veres, nn1maes de trabalho e de criação, se-

0 Sa. An""REDO CHAvEs:- A camara a.caba mentes o instrumentos para o t rabalho por 
dê ouvir a eonfirma.ç.io do nobre deputado pelas um anno ao menos. ' 
Ab.<i:ó~s, que visitou . aquella colonia quan.do Estes adiant:unentos não poderão excederá 
pres1d1u Santa_ Ca_thar1na, com real pro>e1to quan tia. do 1.000 pesos fortes por colono, e serão 
para essa provmc1a.. pagos en1 c inco ann11idlldes, a contar do fundo 

O Sa . LouREl'Ço DE ALBUQUERQUE: - E' bon- 3"' anuo. " 
dade sua. Vê o nobre deputado que são auxilios, sub-

o SR. ALF~DO C1uvEs:-A séde da. colonia venções :is maia hrgas, que nunca entre nós 
é um nueleo digno de ser mencionado, porque, foram concedidos a nenhuma familia de colonos, 
além de recommendar-se por seu adfantamento e menos a ca.cla colono. 
commercia.l e industrial, conta. edificios ~ue A lei outrosim contêm disposições . que esto.
eram dignos de figurar na capital do lruper10. belec.~m agencias do propaganda nos diversos 

pa.izes da Europa, e conc•~dem autorização aos 
O Sti.. LounExço DE ALRUQUERQUJ!.:: - agentes parn. fornecerem por adiantamento o 

Apoiado; ao menos as du!ls igrcj~s. a ca tholica preço dns passagens ató a republica. 
e a protestante, são muito bonitas. Fica., portanto, provado que os im:nigrantes 

O Sa. AFFON>O CsLSO Jumoa :- Quanto se cstn.bdccidos na Republica Argentina não são 
tem ga.sto com isto 1 espontnncos, silo :illicfo.dos, vão por conta dQ 

Estado e são por conta do Estado collocadoa nas 
O SR. ALFIU:o' CRAv!:s: - A s~u tempo coloriias. (Apoiados.) 

direi qu:into tem tudo isto cust·1do ao the-
souro; eu l:i. chegarei. O Sn.. MAc-DowELL:-E' evidente. 

O SR. AFFo~so CELSO Jo:\IOR dá um ap:irtc. O Sn. . A:->1>11.Au1: F1G1JE1R.\ :-0 maior n umero 
vai com coi1tra.tos para. os trabalhos das obra.s 

O SR. ALFREDO CHAVES: - V• E:t. me at· publicM e voltnm :i.c:ib:i.dos os contratos. 
tenda. 

Eu podia, Sr. presidente, mencionar ainda 
outras circumstancfo.s, CJ.UC dão nperioridade 
inconl~stavel á. unic1 colonia, que dest' co dcn· 
tre outras {>'.Ira ser compar.1da a todos os ser
viçoa colomaes d:i. ?tepublica. Arg., ntina ; mas o 
nobre deputado chama-me para outro ponto, e 
é forçoso obedecer-lhe. 

Diz o nobrn deputado que o que admira. á 
quo a Republica Argentina. obtivesse taes resul
tados só e unica.monte pela immigrac;ão espon
tanea. S. E:s:. esLá. enganado. 

O Sa. ALM.E!DA PEREIR.~: - Perfeitamente 
enganado. 

O Sa. ALFREDO CaAvEs:- Aond~ está che
gando immígração espont:i.nea, não é à R~pu
blic:t Argentina, é :i.o Br.izil, que não faz nada, 
não empregJ. ncnhullt au:tllio para. attrahir o 
immigrante, e apenas o rac,2be com hospit~ 
lidade. 

O Sa. Fu.rc10 oos SANTOS:- Apoiado, como 
Benhum po~·o recebe. ,, 

O Sa. ALFREDO CKA\'l'!B :-Quer o nobre de
p11tado saber quanto custa naRepubllca Argen-
tina o irnmigril.nte ~ · 

Aqui esli a. lei de Outubro de i876 quo 
regula. esse serviço (mostrando), cuja v:i.Iidade 

O Sa. ALFREDO CnA vxs :-Ji[1s não admira, 
Sr. presidento, quo o nobre deputado, enun
ciando juizo comp. ... r .tli\·o entre os serviços deste 
pn.iz e os dn Republica Argentina em m:1teria 
de colonização ... 

O Sa. APFoisso Cl!LSO Juiuoa : - Perdã.o ; 
não fü pa.ra.llelo algutn ; apenas chamei a 
attençã.o do govorno. 

o Sa. ALFREDO CKA VES : - • • • • chogasse 
a til resultado, que não e a e:tpressão da. ver
dade, qu:\ndo o proprio Sr. ministro da agri
cultura nos veiu dizer em seu relat.orio que 8-
immigração pa.rn a. Republica Argentina. ó em 
esea.la tli:o elevada, com refação ir. que rec&
bomos. que estlmos Clm uma proporção inferior 
o. 25 °/o• 

Não teve S. Ex. razão nesta observação que 
poderia dar ganho de causa ãquelles que en
tendem que melhor andam os argeutinos do 
que nós em materia de colonização e immigra
çã:o, como pensa e dis;e em ap:trte- o nobre 
representante do fo districto de S11nl.a. Catlw.
rina, quando orava o illu11tre deputado pelo 2()o 
districto de Minas. 

A mensagem do pr.!sidente da republic:i diz 
que no anne passado a immigraçio attingiu ao 
o.1ga.riamo de 32,000 immigranttlll; o nobre mi
nistro da. agricultura no seu relatorío nos offe-
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rece um Illll.ppa do movimenlo do sogundo se- com oa didos officiaes da.qui e d~ lã; o nobre de-
mes~re do anno passado eu1 que o movimento de putado conjecLura, como lhe posso responder~ 
immigração entre nós attingiu a onze mil e Creio, Sr. presidente, que, si as entradas de 
tantos. immigrantes no nosso p!!.iz não forem igua.es ás 

Ora, admittindo-se que as entradas do pri- da Republica Argentina, bem pequem. deve ~er 
meiro semestre fossem apenas de 9,000 indivi- a diilerença. Est1 opinião tem seu funda.
duas, o q_ue com certeza está áquem da reali- mento na ciscumstancia de não ser enti•c nôs 
dadc, temos qu(l o movimento durante o anno considerado immigrant·~ se niio o pa~sageiro de 
foi de 20,000. 3~ classe, emqua.nto que n:t Re~ublica Argen-

Díga-me agor11. o nobre ministro se 20,000 j:i tin'1. são immigranws os pas,ageiros d·J 2ª e 3• 
foi algum dia 25 •/o M 32,0901 (Riso.) ~hsses. Qus.lquer differença que possa. haver 

Ainda. no anno de 1876, que é aquelle em entre os nossos dados offi· iaes, d,!sapp1rece 
que maior immigr.ição houve para a R·~publica com esti consideração quiJ não'é de pequentt. 
Argentina, porque, segundo os nadas officiaes monta. (Aprertes.) 
daquelh republica, entraram alll 76.000 immi- o nolJre deputado po1• Minas Ger<i.es, o 
grantes, não estivemos cm tão baixa proporção. Sr. Felícío dos Santos, ' iue me faz a honra de 
Nem n·iq_uclla q_u:1d1·a, a mais pros11era p~r:i. ouvii·, disse ha pouco em a.parte, que no a.s
n republica, ai Jli. estive;se o nobre represen- surnpto com que me tenho occupado o que mais 
tanto do Paranã como ministro da agricultura, importa é s:lb~r o que se tem despendido. 
poderia dízct• 11uc ªproporção era de 25 º/o· Para satisfazer ao nobre depnbdo passo a lêZ" 

O SR. FK1.1c10 oos S,ixTOs:- A questão e de o seguin~~ qu:i.dro das daspozas etre: tuadM coru 
quantos sahíram e de quantos morreram. Eu t~rras publtcas e intrO(lucção de ~ :lonos no 
acreàito q110 a prop01·ção ó meno~ de 25 °/o. Brazil, desde o ex rcicio àe :1.850 a 1851 ~tá o 

O Sl\. ALFl\ll:OO CH.\VES : - Estou falla.ndo \ de 1880 a i881. 

EXERCICIOS 

l8j3 - IS5> 
!Só~ - 1$53 

ISJ5 - t-:a6 
lSjG - is:;; 
l&:i7 - 1s.-.s 

ls:íS - lS:i9 

i~60 - lSH 
lSGl - 18G~ 
i8G2 - 1si;3 
l86'1 - 185\ 
l8G~ - m:; 
lSG:; - ll\66 
l8fiG - :1867 
t&i; - l868 
lSGS - UIG~ 
lSS~ - l~70 
lS70 - :L~a 
1Sii - 1872 
lS72 - l8i3 
1873 - lSi4 
187i - i8i5 
1~5 - J.8i6 
iSiü - i9i7 
l87i - !.87S 
iSiS - 181~ 
W.9 - tSSO 
l'liO - lilS! 

DESPEZAS 

onnr~.1r.us l EXTnAOnD1~.rn1.1s 
!6:9-01~!931 ............... , • • 
t:S:íu,;i601····· .•••.••.••••• 

27:896~6331 ..•.•. ·· •··•· •••.• 

12:9Si.~D!a .•••••..•••.••••• , 
!l :3~8.S~3l\ ~I: 3"2;)158 

68tl:3:J.1$lí7 !8:3ii,)l'Sü 
s3• :n7.'2~7 9J:w•ao'!3 
í46:495~8'ã í3;3(1:1~24D 
tH~ :íí6~21J .•....•...• · · ·· · · · 
61~:~66;5.W3 •••••• , ..... · •· .. • 
Gló:D21i,)95l ........... •• • • • • • 
9:l8:í75,ll981.-· •••.........•.. 

l .3SS: 610,j1fü • • • . • . • • • • • • .. • •• 
i.l03.9M,5:J33 •••• : ••••...•••••• 

3(}~;ã5V,57~ ...... • ····•······ 
~1 :8625·)$() •••.••••. ' .•.••••• 
il7:ii5/)l4í ·•••···•·••·•••••• 

l,G2i:i3i,)4'12 ••• ••••••· .••••••• 
2.0H:G'.rn~70 ................ .. 
2. 593: í5l.56~S • . • . • • . • • . • • • . • . • 
4.36l:2i'i~~ •••••••.•...•..•.. 
5.92g:S!lit9!0 •••••.•••...••.... 
9.m~:~~~~~ .•.......••....... 
s.s:1~{a1i,.al1 ···········~·•ªººº 
3.0l.6:4"652"..3 • • .• 
i.!67:621E691 .••. """áj6i;f5,5932 

47 .SS4:3U,iQJ;l l.515:9Q')ji2l 

U!PORTA1'CfA OBSERHÇÜES 

IG:9~~~19~ Lei n. 369 de IS de Selcmbru do iSVi. 
:1. :S::;OSíGJ i. > • • » > ~ • » 

27:896EG33 ll"c•to qu3ntia ost3o compreno~dido.s l3m· 
llom as 1lo>11ezos fcil3• com os prcsiJios 
militaro!. 

i2:~87f910 !.oi n. :m9 do 18 de Sotcmbro do ·lSl!l. 
iO:!:Uil,5096 !.oi do 18 de Sot~mbro do lSlJ e d1 ~8 do 

Setomllro ~e 1833. 
Lei de IS de Setembro Jo !SI~. 
.. ') • lo li » > 

l.•i de 4 de Onlubro de 1'56. A. r1mn lb de 
2i'3:fi~jSfiM rcfeN a amprcsHmo feito â 
Associação Contrai de Colo nisa~õo. 

:l.0?9: !581750 Emprostimo foito à .Assoei~Gão Coo~nl de 
C.olonísaçiio (509:9695~50). 

:100:00.1,;ooo com o pc<>oal e material da 

1 ropar1icão. 
-, 2:\Q:OOO>IJQ.1 com a medição do terras. 

SH:9.'5~,;861 (30~:0008':Jú eoiu :i. inLrodocção e o~tabc· 
· Jocinrnnto do colo nas .. 

Lei de -1. de Outubro <lo JSGõ. 

Lei do 12 de NoYcmbro de l.'Sll. Emanei· 
pação da$ eolonías. 
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Como nca. demonstra.do, a. despeza. do 31 e-xer- ·[ llesito em tn:nr :i.s accusa.çõa. em "bsoluto 
cicios, com terra> publicns, inuuigração e colo- feita.s a.o ,:;01'erno, por motivo dos se,·viços de 
nizaçiio, importon e1n 49.400:250.~730 , o quG cor- · que tra.to, d~ infundadas e inj ustas, pois que o 
r~sponde à média do 1: 593:556$476, por e~cr- J Brazil tet~ conseguido .muito m~is ~uo qualquer 
c1c10. (Trocam-se mmtos apartes .) outro p:uz ·cm m~t~ria de colon1zaçl[O, como 

Eu comprelt~ndo bem a. sorpreza. dos nobres· se evidencia desde que co1n animo desprevenido 
depubdos, porque conheço" íacilidad'e com qac se busque a rel:l~ão entre a.s desp2za.~ e os pro
se attribue1n RS diftlculd1das economicas do voutos rcsultautes. 
paiz às dcspezas rC11.lizadas corn a coloninção. 
Devo. porém. declar.tr â caw.ara que a deinons- Sr. president~, pa.ra que se füçMu os estudos 
traçã.o 'iue lh~ acabo de apresentar foi tira.da co1up"rativo; a qae llla refiro., publico os s~
de docamentos fornccidoJ pel o thesouro, e que guintes q11adros, q_ue dão conta da popubção 
tal é " confiança q11e nelh deposito, que não e:ti$\ente nos coloma.s do Estado. 

COX..ONIA..S :E'1>1A.NCXPADAS 

DAT.\ DA El!A~CJP.\ÇÃO 
DA COLO~f.\ 

OllSERn~'ÚES 

0 lRio NoYo. • . . ......... 1 00 1 G d d SS0 P d . . l'J 1 . 11 ~j iG:1.stctlo ..• ..... . . .. ... . !'.OíM 3 ~as 2S l~\f~~Y! .i: k;:::::::::::: 1 J~m~nu110. a n:ie1on:. 1 :u e lt'- 3R:l. 
~ :t:l iSl.t~t:i. Leopcil1.fü1:1 ...... U.O;)() G ~o .Maio de 18S! . ...... .• ..• . Mem. 

o 

. ;di Porlo-Rc>l..... ... • .. • o;o 
,::::;~ 

o 

"" --1-------1 
CananéJ •• .•..•.. ••.• • 

Nueloc.&: dos :lrrcdorcsl 089 
da c•piL:il . ...... .. , \ l . 

Nonlt;sJi:t ....... • ... l.8~9 
Tltom:it Coclht ..• ... .• l . tl6 

D •. .\.uEwLo • .••••.•••• 114 
Rovierrc ,. .. •... •.• . . •. ~i 
D. Pedro ..... ....•.... 69 

Or!oans . ... . .......... !'-~ 
S1nlo J~naei<I . ..... ... 331 
Li.rnonh~ ..•....... . •. Gl3 

-~ 
Santa. Candid:l. • .. ...... !118 

= Argalina ••. .••... ••..• lt'! s Alfr6do Clu.ves ... . .• •• t:;!J ... 
Z:i.cõld:i.s ....... .. ..... lOS 
lluricy •.. . . .......•• .. 310 

Xovo Tir.,J .... .. ...... . ~Gl 
lns p~clor Carval~o . .•. ns 
Antonie> R.cbouç:u . ..•• tãl 
Octa.vjo, . . ... ... ... ... 74-0 
Stni1obü . . .......... ... ;s~ 
"''irmond .. ... • .• • ... . !()li 
A.ssun~ply ........••... ~.873 

Lujz AI. as..... ....... . 46~ 
Anr::clina........... ... i . GGS 

l t.1j:a.hy ... . .. ........ 
1 

S9 
Pd"eipo D. Pedro.. . 8.6 

iif::!:~:::::::::::::: .~:f~ 

2G Jc Atiril dG lSi9 .. ......... .. Prollomiuam a.s: no.eionalid:ltles fr:i.nc1?%3 . 

3U de Março do t8iS. 

l 
s .. 11:Anna. IEm 30 - li - i8 Gl1.ma ••••• 

• Jnruh3\al.l;i.( 
S. Cael:Lno .. .Em t 879. 
S. Bcrnordo 

Illlm~. 

e it.ã.ti.l na.. 

Eu1 !SiS •. . ..... .••...•.. . •... Os h.i.biLutes são de ariõtUD pol:iea,. prus· 
Jiiaaol e.gatlician:a. 

IJc1n .. ... .•.. . ..••..• , .• . ... • Idem. 

~~=·.::::::::::::::::::::::::~~,~~bilantes são .tlc ori3em i13lfaoo 4 
po~ ;u::i. 

~~::::::::::::::::::::::::::: ~~e~;IJibntcs liodl! oriiOm po13t~. 
tJam ..... ... . ... . .......... . . Os e.olono• sâ(I po l ~cos prusiiaoos. 

~1~:~:::: :: : :: ::::~:::::::: : : 8! :i:~:!~lf}::~:,:~ f~=~de:~Lcs da 

lr.lorn . . .• . . .... ... .....• ·-· .. Os~rfi:1~!~ são pcl:t. m1ior ~ntc tyroleies. 
Janeiro de t8i9 .............. ... Os colono~ .são JIO l~os si1Mi:inu. 
IJ.e10.. .... .. • . .. .. • .. . .. .. . .. .. Os colunas sia lKll.a.r:e>s, , ameia.nos o prua-

si:rno&. . 
Ferorcll·o do 1Si9 .... u ...... . Os ba.l1i L::in tcss5:0 it3.li:i.noii;. 
(Joru . • . •. . .. ...... .. , ..... . .. . .. Os hal.libntes são it:a.lh.nos e pol:u:o1. 
Ocr.cmbro do i.S'iS ...... . ...... 0.s b;:ainl.3uto:Hão russos. 
Norcrnlnn do ~.&78 .... . .. .... ao Idom. 
O•lulno 1lc 187$ ............... ldo1D. 

ft:~~-j~~~i;Õ· dõ'iSS!.'.·.::::::: i~~jÔmiu 2.· nacíon;ilidade il:ili:lna. 

. • u , .. ........ . , ........ .... ... Extintla 01n 9 da Abril do t.~ . 
3 do D~iombro do !S8t . ....... 03 habiLauto:i; ['erlont:ero a. dhanu na.cio~ 

o ali d.a.lo<. 
l8do lfarço do!~ . . . . .. ..... ldom. 

31 de Do•Ombro dct881 . . .... Prodomiu. a. naeionaliJ.:t.do italiana .. 
Predomina .a. nicio1Jalidõ1de aUem~. A 
p~rte ~mpreheadida. eatre a põTo:ti'10 
úl9 AquiJ1ba e o braço !lul do rio l c,,..
jahy· . .\ssü~ i ujeita ao re;imen tolonial, 

-- ------- -----· ft d·o~~·:: !~. llocreto 11. 8'5:5 do 
Tolal ............ .. . . . 

1
57 .407 
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DAS GOLO:llAS 
1 
IPOPULAÇ,~J Í 

! i 
)[aria Luiza ••••••• u 174 

:~ u e 1 e o s Jc Nova 
!lafü ............ .. 519 

-~i-----

~·~ i . ' l ' -~_g· f D. l: r:i..11 1!1~ • .e:i. ••••••• iu.1)61 

,, !1 ! 1 
.... í \ 

-~-:------1 
;_ r i:~o;:hs •• . .•••••.•..•• 7.:íS!i 
~.;:;: ! · ~ 1ln:!1· .. i \tarli11-: :l.7f1~ 
~ ~ f {:1J1:1lc .. ü.fn •••• :::::: 5.:~:!;; 
~ - l ~t. lzal,i() •• u•·-••u•• G.:!i4 

-=--i-------11----
'l'.ll<ll ••••••••• ~S.GI:> 

! ! Pr..; •.l•)mL1<L :l tiacior.:tHJaJ\? it.1i: :-: 

i l IJ~u1. 
l 
l 
j Ci.>! •Jniõl. p:lrLi~~i-~::n:: ;:.n fn-.· t1ciC1:·,a~i:1 :·...:~ ._, .-~ : ; :r .• ;• ·.: ~. ; : n:: i~..:. J. .: 1:; ~i -a-
~ J:H::..~<J a\lf,01il5.". 

1 

1 Pro lomiJ:l ~ o>CiÕ'la:i·h·le il d i ,.: , 

Si <Ii!•tribuirmos o. tot:i.lida.de da, rlespeza. J. O Sn. AtFatoo C:un;s:-E' ben1 ;·os<irel. Si 
pelo numero de imtuigrantes, iHo e, por .

1 

nl'!~ pndessemos ~lm~j:u·. esse re,;ultac\o. ~1:10 ya-. 
~~6.122, teremos que cada colono Cllstou leria a~lena g~st::i.r drnheiro com a colon1zaçiio. 
no Estado 513$932, o qu~ :fica muito ac1uem do por isso ciue deixava elb d.J •er despeza ;·~pN
p1·oço em q ne yulg-armente se calcula o immi- ductiva. 
gi·:•ntc estabelecido nas colonias do Estado. E' tempo, Sr. presidente, de confossar 11ue 
Este preço diminue consideravelmente si, M despem> ou•) nnis ayultnlll n. •ste •'àlUO do 
como e regular, delle excltiirmos o custo das serYi~o publicÔ, são as qu~ figuram no> e:s:e1·ci
e~tradas geraes construidas por conta da:colo- cios em q :rn nle foi concedida a honr,1 d • •liri~ 
nizai;..'fo, dosinnuraeros edificios publicas exis- gira inspectoria gcr;1l das ter;·as ecolonizaçõio. 
tontes nas coli:11.ias, e os g:istoa foitos em .tr:in~ Ele i877 a i881 foi 0 p}riodo em ciua m tis s<' 
portes, recepçao e hostiedagem, com o;i tmn11- gastou. com çoloni7.açiio; mclS a ca.rn:.r~ compre
gr~nt:s chegados nos 31. a.nnos a que .se. re~e:e hende ciuo,si os ministTOs com os qui<'s •~r·;i ti" 
a md1cada despeza. Em favor da _d1mmu1~0 Yossern nece,sirhd.1 dn. jirstificar a.> clesp·'za~ 
desse pre~o podemos t'.l.mbem mencionar a cu·- qu.e ·então se fü·~·!· am, bastai·-lh~s-i:i. r-e~ordo.r 
e~mst~ncia do v~lor p:m>. o caso de não terem que ell ls for;i.m 0 resultado-de comprnmis:sos 
sido. C?mprehend1d8:$ nos qu;.dros que acab~ do tomados sem pró;-ios preparos. 
ox.lulnr, µor emancipa.das ant~s de f876, muitas . . . ~ 
outrns colonias fundada.s en1 epocas posteriorés Os 1mougr_:;i.1ües vier:i;m de i876 a ~S,'9 em 
a 1850. enr~e aa q uaea me recordo neste mo- g_rande quan.ttdade, por isso que eram m .roilu
roento das de Mucury, cm !lt:nas, Izabel, no z1dos po_r nrtude de c_:intra.to, no qual sondo 
Espirito-Santo e; Theresopolis em Sa.nt.a Ca- per oap•ta a s~~lrrnnçao paga pelo Estado, o 
tharina. ' ' intere,se do co~tratante augm~nta_Y~ na pro-

. . _ porção do maior numero de 1ndw1d u os '] u e 
. Tomando ;na deVIda constderacao toda,:; estas consegui;:.. remett.sr-nos. Não tendo o !;1:l.r1a

c1Nums:-nc1ns, os nobre deputo.do~ nao. me menta yot:i.do fundos especiaes p 1ra semços 
averb:i.t:ªº P.ºr certo de e:tag~rado, si eu ~isser extraordinai·ios. ha\'endodeixado de fuz8r os im
que o im~1gi.-~nte C$hbelec1do nas ~lomas~o prescindivús e prévio$· preparos, o gover-no 
Est~do nao _póde ter cushdo ::i.o pau quanha achou-se dfaute Q.esse movimento baldo de re· 
muito superior a 300$000. ( Apartes.) cursos. E assim os immigrantes chega.v~m, 

O adillnta.wento da hOl"a não pel'mittindoque ·qu.ando não dispun.ho.mos dos indispensaveis 
eu eluci~e de$de já aa proposi_ções que i\Cabo mei?s p:i.r:i. conveniente~ente receb·,1-os; eram 
de en.uncu1r, rogb ao Sr. presidente me pro· enviados para. as colomas, onde aguardav11.m 
porcione outra occasiiio em que po$sa ihr maior. em im?r<1visados depositos e por e onta. de .füt
desenvolvimento, pelo inenosao.sponl:os que cau- ta.do, a medição dos lotes e construcção das 
sam tantiL< admiração aos nobres depntad06. casas provisoria.s, 

O $11.. Louruufço oE ÂLBUQUEl\QOE :-Afillal Nestas condições os serviços colonia.es foram 
TIJD.os tel-os de graça. sobremaneira onerados e prejudica.dos, Os im· 

V. I.-61 
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mi::-,.,.<ntes :i.ccumul:l.dcs nn.s coloni:lS <:attsavam 
1le~-pezas :1.Yultad"'5 ao Lhesouro, ~·om n •.mhum 
pl'>Yeito , :llém d:~ muito c-0n~o1•r. ! r tal ordem 
de N us:cs p .. r ,\ o :i.ugm"nto <hs <lo~pez<1.s de 
f~o:: 5".'!r\-~Çà•J . 

civ rlc 188'.l-1881, tenc!c sido dc:?-2,521:184$014, 
scg-ue-se que cada um dos inunigm11lcs, dos 
nltim:unentu e.sLalJel ec iclos nas colonbs <lo 
Estado, c astou 442$.Slr>. 

Si th·o:·iuos em considc~nção c1uc por ossl! 
tempo é que foram connni~ntomente prcp:\r :l.das 
:1.s coloni:is p:in mtl1·a1·cm no reg1.111on commum; 
si consi,!er:.i.nnos C[UC 1ieste p1)rtodo 1-.,eeh·"nos 
c 1·csci,lo numeru ( 11G.000) ) cl 1 irn llli;,'Tln
t"s, q uo formn <le,;~mlJlrcados, alqj:ido• ú tr3.ns
po~ t :i d•J S p:i1·:c o int•}1'ior 110 p:,fa ,\ cust'\ d o 
Est..do ; poJercmos com segui·ança ailh•11i;.:· 11ue 
nes:1:i. CJ•m1lrn o colono .:ustoa menos de 3lJ0.)000. 

Este ~sserto t •rn n. Slt<\ domon;;tt'a\:1-0 no facto 
,Je h:n·er :;. c0lonia d ' lbjahy, na prnvinci:~ de 
Sitn la Ca.tho;;·in:t, em um exercíc io ~ c~1eg:ido ~\ 
ü··•;,cudcr mais de mil e treseu lo:; conto.>; facto 
•1•.1(! li\" olirig-ou. log-o l1ne t.om(!i c out:-1 do C<\rgo 
,fo i?i>p ·cto1· d:i. colonisi>çffo. a ir vis i t~l-a . 

~:'io ol.i!5tanto :oda~ :l s contr~1 ri·~ llarl:~s que 
ei t :·;i,,o!'dina:..· i;.\mc~üe ~ob1·.·carreg-~w.~nl os 1~ x.·:t
·:i,·io~ n •tue :ill ndo.as g"l'ancles d:•sp :zo.s foitns no 
t ·rupo (l•i minha .,dministraç.ão <'UCO:H1·nm j11s
t i:1-:3Ç:io completa, c:i.li,\l, nos r~s•tlti\C1us o\.1-
ti1lo;;. romo " ('arn'1r:i. vai Ye: _ 

. \ p(\!)lll:;ção eotonial, no "'nno il-' 1876, "r" 
u" 4:J .2G3 iu<li·d<luo<. assim clist:·iuuidos: 

:>O)IES DAS c o 1.0:>1.\S. 

Espi1•ito S<'rnto 

Rio Xoni . .. . ........ . ..... . 
San LI: Leopoldina. . _ · .....• . . 

Rio de Janeiro 

Porto ihal. ..... - ....•... __ 

S. Pnt!lO 

Ca n :Lnci~ ..... ~ ..... 

.o\ ··SU11g'll) • . •• .• •••• . •• • .. • • • 

. \ 1·gelín:• . .. ...... . .. ... .. . 
~:<nln Ctiuc! i<lrL .. _. _ . . __ .. .. 
1)r ic:\11s ....... . _ .. ....... . 
L:1m•:n!ta .•.•. . ••• . • . • •... 
D. :\ng usto .. -..... . . ... . . 
D. Pedro ... . . .. . ·· · · ·-· · • . 
$11uto lg-nacio . . .. . . • - .. ... : 
Tho:n.iz C<ioiho •..•• • __ ••• • _ 

Santa Ca!harina. 

lt.1,j"hy e Principe D. Pl!ilJ'o. 
Blumenau .....•. • ....• . .•. 
D. F!';i.ncisca ............. , 
,\ng-Plina .... __ ..... _, •.•.. 

Rio G;·andc do SHl 

Go11d•: d'Eu ............ . .. . 
D. Izabcl ............. ,._. 

POP Ol •. \ 
ÇÃO. 

2 .li62 
7 .tl:JO 

ó37 

i51 

2.3B 
117 
:>Ov 
2~1 
7.jÓ 
280 
33 

:>:?:1 
485 

S. liO 
i0.426 
O.Z9S 
1.498 

870 
248 

TOT.\L, 

<J .OOZ 

53i 

151 

5. O\i3 

20.332 

LHB 

45.263 
· Da compi>ração dos' 'luadros que solu·e a p<>
pnlação colonial tc.nho apresentado, ' :critica-se 
qnoobt!l"'<: el!a.de18i7para ci um nugmento 
de 50.8:>9 ind1nduos. 

A de:peza. ne$t.es exercicios, tomando-sG do 
segundo scmGstre de 1876 - 18/i ao ox.erci-

:Não encerrarei <•Sl•\ p:i.1·te d•) minhas eo11si
de1-.1o;õ1•s scm 11ir ig:r ao nobre ministro um pe
dido. si e .,ue 5. Ex . me faz a hourn Elo 
t:rnto con sen t ir . 

O S1:. Ar.n:s DE "\r:.,w .10 (minist1·n da agri
~v,/.t1<>a) :- !\ingr.c:n !U:lis competente elo que 
\'. Ex. 

o SR. A1.t'l\i1ilQ ClL\\"ES : - P eç.o :>.O uollr& 
mi nisLi'o não s·~ d"scnide <l:i coloniz:'\·~º ; 
nppli.1ue-se "º estncio desti. impot't:i.nta questão 
co111 " S<•licitodc <l zelo r1uc o p:.iz tem di1·oiLo 
:i espora~· 11-J S. Ex .. e de uiodo :i. bGm cumpl'i<' 
a prom0ssa qu' nos foi, de 1raie1· a osui. casa 
'11'•1 pbno d<i coloniza~''º capaz de comp1"' hen
clcr as n cc•!ssidacfos deste pulllico serviço, 
seru descurar ~s justas c~igencüs do est itclO 
do nossas finançns. Conv<;nça- se o nol.n· 1 
ministro de qu~ . si cons ·guir ligai· o seu 
l\(.•111e ao procc~•o r1ne tiver de resol ...-er a 
questão da co!oll.fa:i.~ao no Hrazil, ter:i. p1·0-
s tado no pniz relernn te serviço; serviço t:ui to 
mais importa.nt<.! riu :nto ~ certo .qu·) o não i:on
;;eguir:i s em grande trabalho e ,;:1erific.io>, a 
.<1U·) m" e .:;t:i p •rc~·'ndo qu" o nobr' min'stro é 
inf .. nso. De norn le1ubr o a o 11obrc ministro qu~ 
é indi<p::nsavd <J lll) S. Ex. reflic~ sobre a lei 
Je t()rras, e p1'0m()1·:t as aHeraçõ·!S Hclh prc
ci•:1s pnm :i rea.lizaçiio do p lano de coloniz·,ção. 
<1ue . p:1r.1 fortun:i d·!~te paiz, S. E:;. pos ,u r: . 

Com rehç3o â citada lei tomo ainda a liberdade 
dech:un:i.r a attenção deS. Ex. para · o faclou~ 
não poder o govemo <li.<por d ·1s t•~rra> devoluta1 
seuão por titulo de v~nda. Penso ([U'l não devo 
con ceder terr:ls sen ão a titulo de V!!nda, o paiz 
onde têm nlla.3 valor. Entre nós, infelizm•\nte, 
<lsla hypotb e.iC "e não Yerificri., e,porl:lnto,•e faz 
preciso qu•l o ll'O>rirno tenha a fa·.·uldadc de dis
por com alguma lilJ ~rd ide d~~ terras pubEc:"' · 
qu() po,sa,emd1da< cond~çõ~~.dcll·1B l:inç:1r milo. 
j:i afor<lndO- :b, j:i d:mdo-:1~. em prove ito d:c co~ 
lonizo.ção. 

Não é minha intenção, Sr. presidonto., b3l'o.
t ;o.r o dominio publico dist,ribuiudo 11s toua:; 
sem liUJit"Js; não, o 11u•J des'jo é c1ne s ·l não 
prolongue sul!. improductibili<hl.de. 

Na. secNt;1ria d• :1gricultura c~ist~ um pro
jecto de reforma da lei de i!lõO, org.1nizado por 
uma commissão nom~ada pelo Sr. conselheiro 
Sinimbú. Dando ests. notici~ ac Sr . min '.stro, 
es p•!ro que S. Ex. ex.:i.mÍn<} esse tr:.1b·1lho e 
sobre elle resolva a.lgnma cousa~ tratando de 
se const tu ir no a ~umpto bastante fort., po.ra 
resistir :iquclles que, só por mal entendido ciu
mo, não deixaiu alter:u- a lei de terras, ainda. 
nos ponto; p elo interQs<e p ublico reclamados. 
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O SR. Lm;rr;;~ço Dt ,\;.nuQl'EU.QOE :- E ha 
•1uen1 SG opponha i reforma dessa lr:i? 

. O Sit. '~L~'ll.:i.:no Ciuv,:,:.~ :- Dcsr,Jo, senho-
1·~, s, qu·) se.ia dad·J p "l'" discussfo o p1'(\j••clo 
Bu:i1"1u•; d~ ?lfac.;do, não (l•W •>nt~.nJ.er ,1 tte dle 
satt ' faç~, mas _por<{U·: pô .!e sorvi1• de tas·" P:i.1'" 
um>L ~-Jhber~çao (1ue, alcane·; º:' fin;; que t·)nlOs 
cm. 'w'Bta. Estou. ate. co11\'euc1do de que, ss'' 
pro1ecto por motivo rndep·:nd0-nt•; da vont.:i.cle 
do autm·, sú tov·• por fim ifü1dit• llS recla
madas rdot·mas, ou alteni.çõ•:s da lei <h 1850. 

lt1sisto, Sr. p1·esidente, na necc;si<la<le de 
moclifi.c•r-se a lei de t•·l'l'il> nu ponto indicado, 
pm·qu·~ est"~ firm·•m·~nte c:rn-onci<lo d·; qn•q1or 
º""l.""nb, sa po~··mos asp_n.•.1r ".'Pº Glb.s •ej lll't 
cult1v.1dcts, .e sn·1·;i.m de u•cenltvo para o au
~mento da ;1op:1bçito. L')1nlw.1-mc ri. este pl'Opo
sl'o d · c1:ie em :ii80 o ~on li l'ct'!O phíh soph·' Jhr
J<.., $u <~·;1it"y:>. _n~ p:tt-lam •1;to b1·it~mico (\Ue ,, 
hon pohl1ca e;,13tri •1ue S'J rh,1mzess, d:·:s t=;1•ms 
rncnk:.~ d.t corú.~ ''111 fav.1r tlo est:1bdecim .. nt1;s 
:;f!'1•i·:olas~ (!!11 V·~'.! d.• & ~ pro ~~nr~1~ ~lno·~11 ·nto d'.:l.· 
t•eceita. (h EstadJ coin :t v1] ntla .-~rn h:1st:1. publi
ca. JlOl'<1!l' ~ :t stlm~1a p 1gn p:!lo colono d ·Yfa en
fr.1qn~c1;1·" capit;\l por ell·~ d•.·sti11ado"\ cuitu~n 
d t t···r'"'' · 11;1 rndo " nnch qu·~ l\O Eshcfo •nais 
convmh:t !irar d:.lla ern :1 ()U') pro·;iessc elo 
dcscnvilhim=,nt1 <1:i. agricultura. 

O SLt. A~DRADl!l FrGOEIRA: - Os t•3rr.;no> 
b~m eolloc11dos pode:n se:· Yendi<los por um 
p1·e~.o \':1ntajo;o pnr" f 1z·'r face ús de~pezns d:t 
c~lon iz:<ç.[o. 

O SR.. At"FRl!DO Ct1AvF.s : -Re~panrto ao na
brll <iep'ltado que é idoa fixa. qu.~ traz o euro
pet1 qne vem pm·a o nosso p:iiz,n de con,tituÜ'
~e propriet:i.rio. 

o SI\. A~DRADP. Fi.;i;i:;:l~A : - o.~ ;,ll··rnães. 

O SR. ALFr.J::DO CHAVES' - Todos ºº')d•,_ 
cern "este mr;smo pen~mcnto ; posso dizer ao 
nobre deputado <IUO. ellc pr ,cloinin::t. :1té entl·e 
os itüinna$, que é a illlmigr.i~.ão r1ue ultimn

·m,•nte mais ~em proaur.<do o po.iz. Encontrei 
nus immigTnntes tl 'ssa n>\cionalidade um·,i dis
pa>içlo tão pronunciada pnt>a s'l cstabeleeerrn1 
em te~ras 'l ue µud.)55em ehaw.a1· suas, qu.:1 ra
r"" vez~s cons:gui clirigil-05, como foi s~rnprc 
m 'u des 'Jº• para a la•oura consthuid1. 

Sr. prosidente, pedindo ao nob!'e ministl'& 
tome em 'algu1nn con$ideraçlio a.s o b < ervaçõcs 
que tenho llxpeiidido, de novo pergunto a 
S. El.'.. o que pretende fazer a bem da im
.migraÇÃO e colonização 1 O! :i.cto; de S. ·Ex. 
não escb.recem este ponto, pois n:< :i.d1ninis
L1'ação só te ll'.l tido e cuidado de · preencher as 
vagas que encontrou n.a inspect.oria das terras 
e coloniz:>.ção. Tendo S. Ex. encontrado na
qu.ella repartição duas vagas de offi.ciaes e duas 
de amauuenses, deu-se pre:ssa em nomear 
funccionarios pllra 9.quelles cargo$, e. po.za-me 
dizel-<1, nilo procurou satisfazer e:dgencfo.s do 
se!"Viço publico. Não s<i justificâ o preenchi
mento dessas vagas, porque não tendo ha>ido 
alteração e augmento do serviço, desneoes!l3.rio 
era o preenchimento de taes cargos, J?réen
ehim~nto que se não deu quando. o serviço da 
repartição era muito mo.ior do que agoro. 

's> ~R- '!'ELlGJ<) DOS SANTOS :-Podia-se SêlP
[mnur tod'I n inspectoria. (lla oict;·os apa:-t".s.) 

.o ~a. i~~FREDo CH.~ VES : -V. E:-.. exp;·im1; 
:mm u·om~. •: llàO rnauif,3stn uma opinião, J>Dl' 
is.~.<iue é lllLÜto sm•~to p'.ira desconhecer a 
it.tlida<le da lllõpectorta da coloniz;>.('.itO. 

O SR. Lot:R1':1'ÇO n:i:: ALl!l;Qü.E:ltQ~i:: dá -urn 
aprtt·t0. 

~ ~R. ALFll.l':oo Gl!A.vEs :-Refiro-me ao St'. 
Fehc10 dos :;autos. O nobre ministro i· 'Z :w
mo.açõc~ eu1 que ru'io fora1n consL<lt~clos os inL"
rcsse~ pul,hcos ~ mc'1os nttendida a j11atiç•:. 

O ~l'. comelheiro Buc\Niu 1 do !.ltlc :do q11":t<lo 
mandou fochrc;· a. ho3p';d<tria (lo iu1u1i g:·c• ntes. 
a~se~ut'O".t ~os cmpt'\!g"ados disp ens:i.dos qu:, >e~ 
riam prcf. 1~~!~0s p~n~a as va.gàs <1ne se d,·~~em. : 
a nob1·.) 1ü.1r...1sko n:"\o sõ não u.tten1lcn1 a ·~-~tci. 
pc·ome,;sa de seu antecossot. coma deix.i•t ele 
:iolllear pesso~s 'JlJ:: servcní comu auxi1i:1:·es 
D:ª l'ép::u·ti<;iio._ e fo.•ain pl'opost:lB peb in~p.:;,~to
r1_:;. O pc:tJc 'lb11= .. nto do S1·. miuistt·~. :dé1,1 d~ 
nao ser .)USt.l, 'lilo ccmsullott os int·'r'~se~ r!'l• 

blicos, .P~'''lll '' do~xoa d~ par te ac1uelles ,,,,,;,ia 
c :in11ac1 ·.11n o ~1 · i·y.1.~;o~ p~~a uorucar irn:llríd·_~ ·~;'j 
com cortez:'. m;no$ iclonoos. 

:N~t rep<J.t'LÜ;~O das tci.~ras, St•. pr~sirie!"~t·3'. 
exis~üm naxilb.ros 'l'W Or<l.Hl indispcn$nveis ;>o 
scrl'LÇO. e, g-rc;ças a e1les, o não preenchi01.•:1\D 
das \'<'g·as 'lªº havia na. repartiçiio nenh~nn 
m~! C:lt!SOl.l M $Ctl'iço publico; hoje n ttº <;e 
ac!1~m pre·,nchídns :i.•.pelln5 Y~,~us, e~pcro 'lªª 
se.iam co11se!·vndos esses :1u:,ltw,res, e c1ll" se 
11~0 bu.,<11.te nJ facto d:tS n>ce11tes nome tções 
pretexto p(\l'!l. se cor,nnettet• a S'l'<l.;·e injns~içll. 
do se dispensarem os qv.e por seus seniços 
já tinhan\ adl1uirido um certo direito. 

O SR.. Ai.vi's o:i:, Aa.~u:~1. ( mini~t;-o da agri
c14ltt1.ra) :-H::n«.!!lü.O :i.ux:1haros desno·;essc.rio~ 
dcmitto immcdi ttnm~nte. 

o Sr,. ALFllEDC> CiU.1'E~: - Si ~SÕ\'•l e. 
V. Ex. 6 11ue os tomou desnm:issarios, e nilo 
tle't'C ser tão facil em demi~tir o; tt\l~ ~e :i.chr.m 
em situação cre"d t por 11orue:1çêíes de puro pa
ttou11.to. 

O Sll.. ALV>;~ DE ARA.UJO ( ministl"O ela ag1·i
citltto•a}: - O s•:rviço não cxig~·. é di~Dcn· 
sado; nilo ha ontra regra. · • 

O Sll. ALFR.EDO C1uvJ!s: - O nobre niinis
tro afada. nii:o nos esclare·~: u so ln· e o que nre~ 
tende com rehção ao serviço de terras e êolo
ni~açii;o, nem ~ra isso p~ssivel, pol'que S. Ex. 
si já s;i.be a1gUJlla cou'a desse ramo dos ~ervi· 
ços de sua p asla, ó d ' pouco tempo. ' 

O Sa. ALVES n:s: ARAUJO (miniQtro da agri
c~ltul'a) : - Jã estou aprendendo. 

O Sa. ALFRE!lo C1uv&s: - V. Ex., em 
discurso que proferiu por occasi:to de discutir-se 
um requerimento do nobre deputado pelo i • 
disti·icl" de Santa Catharina. a respeito da co
lónia Blumen:m. mostrou que não conhecia. o 
serviço <'!e immigra.ção, por isso que asseverou 
que só agora _se pod.~rfa. lt"atar do e~tabeleci
menb de um1 hospedarh {>:tra immigrante's na 
côrte, por1ue só a.g0r.i os lDlmigr.mt~s vêm ao 
porto do Rio de Janeiro, que antes. iam todos 
directamente p~ra os port~a d~s provindas. 
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Não 6 e~acto . Sr •. minis tro : 03 immig1·1rntcs ' O nobre ministro não tin!la obrigação de 
procur:u·o>m s~ui.yre_o iiorto <lo Rio lle_ Jaueirn_. e r ••striugir o seu plano de colonisa~.ão á q~autia 
os mappo.s q11e \. E '."· encontro_u ?.\º'? r..:l~torrns d'.l 200~000;'.;QOO, o qul\ convinha q u ·) t1ves3J 
do minislorio da agncu~tura ""'° M m1m1gran - por obrig"lÇdO, er:l clesempenhar o compro- • 
~. : .o di·~·g-ados ao por:o do Rio de .j_a1~eir0. . misso do seu ant'.lçessor. 

Corno é. pois, que o nobre :l1ll\l$t;·o diz que QLtem foi colhido · po1• esta. censura do no-
n&o ,·ink .m ao rorto do Rio d.:> ~:.neir;,?: bt·e ministro, foi o Sij ll antecessor, foi esse 

trabalho.dor iucaus:w<il (apoiaclos), •1uc no afan 
OS:, . At.Yllô DI!: ARAIJ JO (;;1i;iis !?o do, l!,<]l"i- corn que se d• batia pelo progresso de sua p:'ltria. 

~tlit ••M) da um apar te. :lbr iu o tumulo em que se !!ncorrou co1u ::s ·~s-
0 Sr.. AL~'REDO CH,tn~s :- '\. i:: :-:. enconka, e peranças de que· :roube 7odear a ~ua prom" tt.e

ccrto. ·):o:ocJui.;)es c1ue ,. 1.~ r'1.ic1 di:·~ct~meatr) c u- dori\ adiniuíst L·~1ção. (.lli1itos CtJlo iados; m uito 
~a1ui nha1ias as proviucias, 1 1,~s isto não autmiza bem) 
a. di7.er-se rp e a 11ccc;;s i ~:ide d:' ho~ped :.1 ria sli o sn. Chll.YA.LHti R!lt.!!XDE: - ?\forreu no seu 
"1'l'ª :·e eG :i;;ora. pvrqne ~'~ :•g-o::>. os .rnumgrau- posto de honra. (lliJoiados. ) . 
tcs procur '"" o i:iorto do 1:1.10 de hneU'o. o SI\. ALt'REDo CiuvEs:-Bu:i.rc1ue d c Ilfacedo, 

Os., A L\'E> 1.1::: A1:.~<1JO vniriistl'o ele>. l!.fp-i- s~nhorc;;, nunca pr~tendeu obter immig-ra,-. 
cultL1m) dá outro (l.pa"te. ção v11r a o pc\iz com a ins<gnificante y~r?~ d=! 

O SR. ..\Lm~~o CnA. YE-~ :-'.llito fo.ço mais 200;000;:;. Tou1u a <l"fesa desse cx-nunzstro, 
do yue ; e11et\r ;\S palav~:1s ,\() V. Ex .. vou e ri1e é "'rato fazei-o e intra. o actaal ministro, 
lel-~"· porquG 

0

se t ~at:i. de quom, info lizm··n\c , já 
() S:t. .-\.v;.r;s ::)!; _\!\ACJJO (111:11ist1·0 d o. cig;·i- nuo te m \'O I. para vir ::!<111i dizer: « lêd,. o lllCU 

cu/ tHra) : - !ifa$ ll ii.o 0 tr:idu:a eiu :lbsolnto. I' •·l:ltorio r! discursos prof.:ridos n ·}!lt.a ca;.a, 
alü ,·er cis quo tornei per:i.n te o parlam ·nto 

O Sa. ALF!1EI>O C1~.Wl'JS :-F:i.iia o Sr. conse- · <l 1 · t o con1p1•c•1J\leso e tyazcr en1 Clll!JO utn p: ?,1~e ·o, 
lb.ei1·0 Ah· e; de Araujo, e cliz :i Cll.lnare. o se- um pl:mo de colo1m :ção, parn o qu:i.I. ped1l'la os 
guinte (Zê) : meios i:idispcns:i.veis.,, 

«O s ... .-Ui;e$ ile ,1ra1,j.1 (r.iin'•'-o da agri- Senhore~ no orç:~ruento vis-cnt' s~ con~i;~·nou 
cultu1·a) :-E' µ010,·pw esses 30. ILO i ... .. ' g-1·:i.ntes :ip ·n:ls a ,·orhHle 20LJ:000$,Coi pc>rquc o w il\istro 
i:i.111 procu"ir ó\ $ provitlcia.-. em qne tinham . d.) Buarque de Macedo b:wi:i. obtido um Cl"Jd i:•) <lS
i CI' coliocados e nl\o !icnv:m1 n::i Ctde, como est:i Jl "Ci;\l pni·n .. mancip:was colonhs em dous ex:•r
aconteco?ndo Mtllnliuente . E. u::i ser ,·iço mo- cic ios. e supp1111h 1-se qne n o.sso. tr.:oalho, pira. 
dB!'llO "Jº ª ~e i ~ic!a. o d~ r~cebe!'. Q.!_cC1lonos na () ,111 .l ar:d~puuha dos precisos r~ursos, lovar
côrle " d1slnb111\-01 pel.is pronnct:lS. AuLe- se-i , 11111ilo mais t ·rnpo do que o n~çessa.rio pnra 
rio:uiente cs colono~ iMn pru·::i o Rio Grande, :1 no~a rouuíã" do p:u·lamento, ew 1\hio do anno 
parl\ S. f1·an~isco. p:\m o P:1rau:i a p:.M sutro~ pas,;.'\do, occ::isi:io esi:w,ra<m pelo ministro p:1ra, 
pont;os. om cumprim·~nLo eh au 1 promessa, apresenta.!' o 

O S 1· . E .<c1'a[/H<Jl/.e Tmrll'cy : -:\!\o :.<p:1i:1<\o. novo pl 1110 de iro.niigr:ição. 
O .'Si'. Al c·cs de :fraHN (nliuistro d::i agri- O Sit . . .\1.n:s o~ .\11.\t:JO (mi1listi-o da a9d-

ct1ltura): - L ·mbr.•-sc V. Ex. •1U.J nc$lC sontido c11/11t.-a) :-!::si.li coounigo. 
11.inda ha roclaml\~Õi!& <i11111111" tina cQuuuissuu~. o Sn . 1\Lirnimo CHAVF:~ : - O que o nobre 
~ob1·e t''r •m sido 011 Illl\'ios 1i .. ,t:idos nu Europn ministro ilo1•i:i falcr. r epito, i;ra tr.izer-nos 011 
e segu irem. os colouos rlir .. ct mwnlc p:ira nt; sou~ pr~jnctos, expor- nos l\S !<Uas idóM P. sus
fronteir.•S; lon1br c-11 ' V . E:.. <lo •pie a >10cie- te:it1d·ns " mo o' •1ue proferem Cf UP. em colo
do.d · colonizaclo1•:i d· Hambu rgo não tr:oi n ·- niz:iç.in n:td:i se foç i. Assim procedendo, si 
nh11111 tle seus ~olonos :.o Rio cb Janeiro ; todos n:i o pud "SSI! consegui!' um& deliber:i.ç.!o l • sis
os s·Ju~ navios clicg:i.m u.o pwto de S. Francisco, b tiv:i. qualqu~r q~e ntt ' 11d?'se a ·~ss ci re :J :\~10 
ontle desembarcam os colonos . de interessf! publ1c~. ficann a S. Ex. o direito 

Como ê que querem um11 cns:1 par:i hosp ~- de dizer com a eomciencia trnuquilfa: -Cuin
dagem, affirma.ndo qu'! já t-. d :víamos possuir, pri 0 meu dever. 
qua.ndo só agora IÍ gu•J o novo movimento da Mas que idea ou ph.no tinha o nobre mi· 
imlllii:'l'ação o exige? Como cstr:inhar que com nistro parà apresent.al' á ca,tnal'a ~ s. li:x. di.'lse 
planl.iu e orçam •ntm; e. requisi~·~ agora do pa.r- que tinh 1 ide:i.s soore o que se convinha fazer 
lamente, quando tal requisição seri:i inoppor- em immigraçlio <a colonizaÇão, o que ni;;o as 
t1ma ••m époci\s passadas?» · apresentava por a.cha.r-se em frente de uma 

Confirmado por eet.a fórma o que eu h avia. nrba de 200~000$000 . 
dito, lerei ainda um periodo de outro discnrro Poi., senhores, 0 nobre ministro afinal ex
do nobN ministro, pronuneíado na mesma hibiu es.a1. preconisada.s idéas, não diante rlos 
sessão, e sobre o mesmo assumpto, discurso que· 200:000$000. ma~ de menor · quantia, por isso 
n-ã:o devo deilõ.af passar sem resposta : . que acrnalmente só póde contar com a pa~te 

.«O Sr. Al1.1cs de Araujo (mio.istro da. agri- corrcspond<'nte nos quatro xnezes la .prorogauva. 
cultura) :-Ja dissa que em occasião opportnna do orçamento ! 
taria. enaejo d~ manÜl!star o meu \!Cnumen \Q a. E qu.er a c=ra saber qual é o annunciado 
este r espei to e dizer ao parlamento quaes s;o plano ! O nobre ininistro o expõe no seu rela
aii .minll.11; idée.s em relação a Qste magno ser- torio nos s?gainLes termos : - peaso como·os. 
viço Jlllblico. Como ~era.gora quaes as·minw meus s.ntecessores-! (Apartes.) 
idéa11 l Ern frante a uma. verba.dc 200:000$ oio s. Ex. engana- se . Não pens1 como s eus an-
tenho nenhuma • .,, tecessores, porque incluiu nesse r elatol"io a 
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idéa de reformar-se a insp·!ctoria g !ral das i :\fa,, si o imroigro.nta n:w tivesse senão o di
ten·.is e coloni7.>~.ão. que não está <ltl accôrdo j· nhciro nec,,ssaúo pcir.i ::.s despcza$ (\o seu ~sta
con1 o 1•l:i.n' 'l ue ~e pre\~ndia r.!alizar. [ bolecimeQ to, e~colheria o compr::iria do.s tcrt•o.s 

Si u n ubr;i ministro, como os seus antec.;s- c1ue se ve ndc;sem D. pr,.zo; e si não tivesse l'ecur
sorcs, prct0n1JG a~sent:u· o ,;·•n pb.no eob1·~ o l sos nec.huns, :.•i c>r0~es~e do moios :i.té paro. as 
s 01·,-iç' úrni' ;i.~lirn d;is t· r1-,ts 1)1tblicas, ai;- ,· necessida.cles do priineiro estab~lecimento, o go
s •g·uro a S. i·:x. que pa1·:i. t:d fün >L org:\nizctçlio vcrno não lhe venderia terras, porquJ não se 
d :t iasµ • cturi~ de te1•:;\> G col :niz ,~,ií.o é "mais I re;p?~sab~li~ava ~úas nec~~sidades dt au~ 
cornp:,Lonte,ta > c .. •mp :tente riue º" pc,,:o a S.Ex 1 subslstencla, e Qll'.•\O ser-lhe-tao apresentados a 
•1t1~ nã , lh·: to: iu '• pO•'rt«C vai com e >rt··za 1\ escolha os diversos tyros de contrnt?s propostos 
p :me· .1-a. pdos b:vradOr·!S, d;n1do-se-lhe as rnforma.~ücs 

~~n · clavcri. ne ;\e mo 11~nLo c:1t1·.,,· "" .i us\ifi- 1 de qt1c carecesse. pnr.t o ,,~ac~o couhe:·imcnto da 
C'<tçii:i do ~h:to da colonis:tç~o .pc t'.>l o.ceiw i província. do se1·viço especi:il que fa fazer e 
pcio~ :rntc ··c.'~oi'e; <l·1 :wb;·~ 1".-i11ist1·'?· mas a 1 ~:' s condwues.-em quê! s1J.1~ locar. Qu~ndo este 
h >,:':L c.sl'l !UUttO aci:;J.ti'cah, C O [li'J'-'lS:l !'J.lle 1 lllllnlgr>nte tl\'CSS 1 :;<lC[Ull'ldO O pecuho llO es
Oll 1100 c0nscrye p.L· nrnito 111;\is t0mp·.> as. E:s:. 1 sario pat-.t est bel·:cc1·-se por cont, propria. 
nesl,, p~.>iç·::i a '1~i~ o ob1·ig;l o c:u·;o ciue oc- ! poderüc '·º"iprar lerr>S a !Jraw ou. :1 dinheiro. 
Clli'"'· confo1•me a hypotlles·3 <Jll '~ se verrfk1s~e, por 

O 8a . ..:\.L"~z:5 DE :'i..n. .. ;.u.io ~- ,ilinisuo ila ayri- isso qu·~ -n. ven<fo do te1·ras de reda sei· feit,.i n:1.s 
) '" · , · · · co11di••.ü·.1s est•tbi:loddas, não só :io Ílllmi:;ra.nte, ct~ltura: : - ~..:a::o r.potw .• o~ e~laí·e i. ~te a. m -:1-t .,. h 

noile st fü1· pr·cci:::o. 011\·~J-o cv1n o maior pra- ~omo :-i.o estrangeiro <1u~ j:i s J ;1c :ss.1 no {laÍ.Z, 
7.ôl', 1.anto mais que \". l~:;c. 0 e nnpeteutena e ao br·zileiro •1t1e as <ruizesse adquirir. 
mataria. Por est:i simples 1n ·canisrno '[UO ligeil'a-

rn ente h •·>Í Côboçado estabeleccr-8e-ia um 3ys-
I) SR. Ar.r.t~DO C!!A v;::s: - :1Ias direi lig-ei- tema, co<>i o r1ual S' ti1· i·ia toJo o p:·ov1:ito com

l';\tnonto o qu ' s~ p1•ctendia. o· p:·~jeclo tinhl\ p:.tivel co1n as ç;;ndições em que aos ach:i.mo~ 
por bv..se :• c,:mstrucção de um odiuc o especial collocndos cóm relação á iunnigra~~lo, e sem 
p·t1·a recc:pç;io de emig-rn.ntes ; a o~·gauização m i i·>r ,8 di <pendias par:i o thesour,1. 
de u«1 est:i.~eleci111entoo111 eondi~ões t:i.es que O bom exito d.,~t~ pbno, senhores. està 
pude;;s) fornecer todas as indico.çues ncce~so.- pi·ineip ilm :nt'! no lllOdo pelo 11ual ,for~m s~!' 
rias :to conhecimento ã:'.H{U~l!es que busz:l.l'íl.ln :i.ttendidos e r .'g11IJ3.llos .- :s v.1rios sMviços; d.' 
localisa r-se entre nós. e .rmde 1rndesw J11 ser pend·,, portanto, •.la ,-out·1d,,, d:. :issid11idadG no 
tratados !.:)dos o.< ncgoéio$ relath·Ô~ :i colloca- trabalho, d:t fi<:·:i!iz içt!o dat1ue!les ;< qu~m fot• 
ç.io do emigrante. Entre 1nuitos Olltros senri- incumbida a su<> ~~;e ·uyiio. C:m laes el·Jmen
çm, que dc\'~ria1n ser ali estabelecidos, a.\1Ü- tos e po.~ri •ticos es ·orço,, não ta1•dar:Í o 1110-

tavatn o d~ locação de serviços e o da Yen<h1 m~nt. e"1 q11: se levantem ~mprezas,que ~e en· 
de torra-5 publicas. c:irreguern, em dad,,s condiçõ .•s, d<i colonizaçil J 

A locação dom~stica deveria s ir f.·ita po: de c~rl1s z~na;. E' .0 nt:<·1 <ttie o go,·erno ~~ 
meio d2 rogul9.m~utos coml>in,>dos com a po- deve vakr da autorização. a 11ue me ref >ri h l 
licia e a >nmlicipa1id·t<1 :• ; o a loca.ç.ão par.• pouco d J r:uer concessões gr:>tuit1 < ele torr:i~ • 
serviços agricobs e outros seria. foila sob o u imit~çãodo q1rn s~ fo~ nos Esta.dos Unirl1)s. 
principio da mais completa. lib~rdo.de. Esb e nrns, com c!'it<Jrio p:'.lr:i. accommodar o excrn
o tvpo que eu :i.dopto em rnat''~ia da loc:c~.ão plo ao.e nossos ~o•tumes e circua1<t~ncias. 
d~ ·serviços: con.t1·n.talll :ui part·~s intm·css:\das, N0at~ cantin\n o govern 1 dev•' p ·~;;istir, mo
e a loi niio intcrvem semlo para tornar real dificantlo. confo1·me o. CAJrront·, d·i immigr ·ção 
a.quillo que foi contratado. t•spontanen. für enJCrross 1nilo, ~s ••au• •lD Estado. 

A venda de terras publicas d.w~ria s 'l' f..ita até ' ln~ po~s.~ cho;;ar a reahzu.r o sõnho que 
a. prazos ou a di nl1eiro. temos tido n 0ste assump to, -podermos ser um 

Càe;; :do o immigrnnte.· séria rcct>liido na. dia e11uiparados aos nossos il'mãos da. Amarica 
hospodiria, pMsados os di1J.s d1 hospedagem, do Norte. 
tomad.11."s as suDs informações, terio. d~ delibcJ- Dava contentar-me, Sr. pr<lsidente, com o q11e 
rll.l' : se pl'~t?ndesse cmpr~gar-se no s~rviço tenho dito sobr.~ immigr.1~.ão e colonização ; la
domestico. faria o seu cont~ato, e tarta toibs menta.ndo que por fal~i' de temp) nlio me seja 
us gara.nti:ia que lhJ seriam dadas p3los regu- p·Jrmittiào_ dar a esttt importante qu~stã<? o 
lamentos. desenvolvunento que merece; espero, porem, 

Si o immigrante fosse agricultor, pergun
tava-lhe. o governo ! <1. Teiides meios para 
comprar a.s terras qne quereis, e que o gover
no não d.i senão a dinheiro 1 E. depois tendes 
meio a.inda pa.ra occorrer ás neces~dadcs de 
vosso primeiro estabelecimeol.O h 

Nestas condições fa.r-se-ia a "Vencia da terra., 
lavrando-se um termo, no qual fossem consigna
<he as circumsl:mciaa e col!tdições do contrato, 
do qnal se darfa conhecimento ao consul re
specti vo, para.. qu~a. todo o lempo não se diB-· 
sesae que· 1).1) Brazil se, haviam feito promea
&a•, que não tinham sido cumpridas. 

encontrar aind:t occaei.ão em que possa snpprir 
a! lacuna.$ .•. 

O SR. Goovfa:- Fallou mliito bem. 
o SR. ALFREOO CRA 'VES:- ••• qne serão no

ta.das n~s ob;;ervações que sem met~odo .tenho 
feito (não apoiados),,~ me· foram i.nsp1.radas 
unicareente pelo desejo de concorrer para a.· 
~alução de um problema. de vital interesse para 
o nosso paiz. · 

.A.1.sUNs Sns. DEPUTADOS:- Tem fallado muito 
bem. · · 

O Sa. GouvÊA.~-E' com inteiro conhecimento 
de. materia : fez w:n grande serviço ao pa.iz. 
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O SR. ,\LrnEoo CHA\·Es: - Etl tinha, Sr. 
presidente, muito aind·1 que <lixor ao n·-'1.>re mi
ni<tro :i r sp .. it' <fo ouLro;; :;··rvi~os d:t su:t 
paH1. Qu· ·rh ÍJfüu· :l S. Ex. tl~ corrci•J- .. 

O SR- l-:;X.\C(•l ?.Llll~rx.>: - O nobre pre:>i
ê"!ll ·do conselho diz que L.•m c:n·cir.t de burro 
V''-'ª-} 

O Sa. ALPit~DO CttAV.f.;: - ••• tinha ;1. 
-tl;;-1rn11 0011';' <[fie ob.~et·v.ar as. E:-:. com ru
:·~r·•aci • ác1 u,1lh r ·p:i \'tição. •1 ne ta.n Lo c:n·ec·~ eh 
ei\t"fiÇ<lo •l zelo do nobre, lllini ·ti·o.'1onde o nooc·e 
pt•,,sid ·Jlt(; d•• COllS •Hw, COlllU rli~~€ <J lllCll r"r
tl•:Ul:I.'.' :~migo, collacou am t c:l\·efr.t J ., !Jc1~:·.1. 

O St>. li:;ucro :'.\L~1ur:-;s : - :'l':Iu; <lis~o 'l'l" 
li hayi:t. 

O ::'.11. l> -n·i;:_,: ...., J;i e;tav" Bito _c._•llo ·ou. 
O S::. ,ü,1'1lEDJ C1u.-;;s:- Si au di:<p:wJ.~e 

ili:: tccnpo, St'- r>r--~i·le1llc. e;fv!'~.:u·-1uc-üi hltl
h -;-n pa r~"L Cil!n·cn 1+~ j~· :--.o Hob;·o 111iuisl.r.:.i tl::t ;1gri
eull:~t.'l, <f~l<.! é (:o ir.Jpi·cs c·dnili\·c--1 llCCrJ.3Siil ,úle 

~Qj:'t St\[ f~ito :i =1ppt"ovaç.ão da C1;\111;J.ra. o !"Cgllb.
incnto tl;,1 corp~l l1C bümh~ii·11s. 

O Stl. ,\1,Y?.:> 0i.: ,\n._\\iJO (;;ii11 ist;·o da fl!Jl'i
rnltu;·a): -J:i est:i ahi; i'. E!t .. niio o viu 
a.iDda i 

O Sa. ,\.r,r-rrrno Cff.fft:s:- J:i disse ::i V. Ex:. 
<1ue u:i·.• bask. trner :i ,·.:i.m:i.;·:<. :-iada se faz 
a•1ni s~m :i vontl'.;e d0s mi!ti$tros ... 

O S:-. J.!,Hs llE ,\!UcJ·> (>1i :nist;-o (la ug;·i-
c1dtura):- :;i'iio :ipoi:i.do. · 

O Slt. ALF!l.SDO C!HvE» : - ... pais que :1 
el!e• éllbC :l du·ecç~o <la cam:i.1·'1.. como .; n:J.tural 
ao noss~ syste111a. 

P:1rn qu'• ll cama:a Jioss:i comprehend•·r a 
uecess i ila..:le de resoh-er •Obre esse re g-11b.1u•: n to 
dir-l!\•.:-~i q•tC cllo enc•·rr•i ille;)':tli<lacl~s. e r1ne 
nã:• P•"de ter cx•:CuNo sem expressa ;tpprora
r;1í.'' do p~rlarnento_ 

Sou._ Sr. 11 '!!$id~nte. tfos que_ reconhc:cem •llH! 
o so.r·.-,.:o do col'po üe bonüi •11·os fni honr:>. tl 
no~~l\ r::ijl~t;1} (.apaia.-.l~.<;). o qne o ~eu comm:i. n.
daut~ e d1g1to ~:i. n:r:101· confran•:.:l (apoia,los) : 
mas 1~to n:t•l e mot1\·n p:ora qne eu dei>:o de 
apreciar corno merece o c·e;;uhmento '1u.e se 
pre_tende da.r a. easc cor,~o. 

No regulam~nto encontram-se disposi'}ües que 
são contrari~s h> nossis lei~ mili tHeP (apofrulos), 
por nelle c1nc~dcr ~ miuist(Orio d-1 !lgricultum 

f1vores e reg-11haam1htares, quo,o mmisterio d;i 
guen·., neg i ll0$ olllciaes do exercito que se:· 
vem em commis;5es estr.mh:is a. este niinis
terio. 

E. uma "xcepção odios.1 que o Sr. minis-
tro não pó1e advogar. -

Si e i.nd~spe~savel que isto se fa~ -1. con ver
ta-si: a d1spos1ção em reg-ra, par-< que todo 
offie1a~ <lo e:zercito qlle servir em qualquer 
com.mia~, estra11h;i. ao 111iniaterio d't guerra. 
tenha. d11·e1to nos favores que o reguhinento 
conc•_•de aos do corpo de hombeiros. 

o- Sa. LoU~ll::<õÇO llE Ar.11uQOER~OE:-Nesa:i. 
parte n.00 apo1ado. porque V. E-x. a<\be que 
aquclle serviço é muito arriscado. 

O Sa. ALFB.1100 CEIA v:ts : -Eu não digo qun 

se n:1o faç:t, o quo digo e que como "Xcepç.ão 
n:to s) póde admi ttii-. 

Aproveito o ensejo p:i.n ch:tma1· tr-.mbem :i. 

altenç:1o do noln·e lllÍnistr·o p u·:• o s<:t'\'iço de 
irri;;aq:to 'lll<.l foi cntrc:;uo ao co;po d) hom
b->iroa. 

O illustre ministr.> do impario nos diss-~, 
rtm1.ndo i·,;spon<li:i. a um disour.,;o do nobre dep11-
t:t.<lo p:·lo 1" distt·icto dn. corte, que o s~r1·i~.o <l<J 
it•riga.çrio em t·lCio.S :ls capita.-s ei'-t foito pelo 
corpo d,) bomb ·iros. 

D..:i·'•L'' ''º tr:tl:i·,üh., d•! lêr os r,;g ,Jl·Hu-,ntos do 
qnasi Lodos os c•Jl'pos (j,~ bômltefros 'de dirersas 
L~-iiz ·:s~ ... e d·.·da.ro i e~ 11w1·a. t1ue n.ão achei cm 
n~nlunn a confü·m:..;ão der,sc ttsser Lo, l\bs, 
o.indt qu, e>sc facto se cLsse em ~lgumas das 
cichvlt!\s d t Enro,m nu d•Js Esbd'-'s Unidos, 
C•"l'Lae)l ·ntc s, veL·ific;tl'iot em coudiçõ ·s b~u1 
dirm·_s:i~ d.fs q1.io o rcg1ila:u cnt?\~ nos. P!)r Jâ, 
;L ü·rtg:i·~ITo nã-~ s ~ f :z por Hll3io de pivas~ .. sim 
"l'''OV~lL:tlHl ;-$: ,, C:tn·üiit«;ifo J,. ag:m. (.-lpOi<L
dos e apartes.) 

Pc!·gcwto ao noh:-e tlinislro. si é cc1·h a in
fo:ma,.Ko <[UO me det-a.lll, de 'tno C:ldti. frrig:tdo: 
p .. !\\' ha 75S por rnel.. em·iu•~ll!o •iue ao br>ni· 
beiro p:ig-a-.<Cl l\'.lSOOO ·~ 

Si n3.•l estou. ní:i! inCorm:1do, cornpi:chend.c->c 
<JUO den\J'O e1n pouco ter:, l ) ~Mpo (].: b»n>beiros 
pcr.litlo :i ca;::ici<la.lo •1uc hoje poss•te, p:ira o 
.!eseaipc nho do c'lt•ecial serdo;o de {lL"~ ;;e:, !t~h-~ 
en .. ·.;:.~·regado~ '"ist•) coin~ u~"l'1 !og:..t Ila L·1·ig :ç;i!> 
·,;Ü ser o [ll' >:a\u pll"<L os b:ins h,lniuoiros. •1un 
:ls~i:n lo~1·.t1•;'lo n,,;lho:·es \'cncimc ntos. e pM
pri.rn1cnle no corpo só fic:iriío os bi~onhvs, 
p·Jis qll~ s1) os no;-e1s se sct_jeit:1rilo :i rc;cl1cr 
1ncnos por sec·\·iço n1:tis afanoso e clloio de pe· 
ti!!"OS. 

~~i <13 nobres rninist1·0~ do impcrio e d:t :H::·i
c11ll ura acreditam r1uc o ser1·iço de il'l·ig:lçõlo da 
cirlad.; é da naturcz:\ do 11ue portNi~o M COYJIO 
(\t:l bombeiros, e que. poNanlo, do1·c ~01·-lho 
couwrnttido. concor<leni Ss. EEx. no meio d e 
:icnba~ cn1t1 a a.norn;ili" rle s1ijoit~r·5C um:1 
in~tituição a rlous ministro;. de pol'lCnl'Cl' o 
c~rpo d0 bornlieiro~ a. dnt1s u1ínislc1•ios: p:tsso-so 
o corpo p:11·a. o ministo1•io <lo impe1·io, ou 
a. irrigação p:il'n o niini8terio d:i. agric1il~ 
tura. • 

Igual ob.;erva.r:ilo furei , r<lferindo~me ao 
o.p'.trte que do nobt·e deput:i.do por :\hg-o!l.• 
ha. pouco ouvi. Si é indispe1Hwel conc~
der aos ol'ficiaes do eirnrcit() rrue ,,ervern no 
corpo de bombeiros favores ciue :is leia mili· 
t:i.res aó lhes concedem quando em serviço do 
exerci to, passe- se o corpo d ~ bombeiros par.9-
o mi nisterio d:i. g-uerra.. ( Apartes .. ) 

E com todas estas mud•tnço.s, Sr. presiden~ 
te, os bom_heiros a.in1h não fieo.tiam no lagar 
em <iue d~v1am e~tar, que· er•t aob a direcção e 
guarda da. m•micip üid:ide, c .. nno acontece em 
qu 1si todas as cidades que pos-mem t:i.es corpo
raçoo~. . 

Sobre e<t~ ponto direi por ultimo qu.e, em 
Pari•, o corpo d~ bombeiros obed~ce, na parte 
economica e do seniço propriamente de ex:
tincçãa d~ incendta>, à m1.1nicipalidade, e :io 
que diz respeito a disciplina exclusivamente 
ao núnisterio da guerra. E' po•sivel que essa 
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organii:i.ção m~lhor se :id::>.p t;1ssc :i~ 110,;s-1~ n~iro t•!rruinci um discurso, pronunchdo em 
at tll:).<J < circumstancias. .just~ficaç1lo de um proj~ta que :i.presontei no 

PreLendh bm1J~1n, Sr. pt·1;sicfont ,~. 1·om :J.< inltuto de com1,l~t;>r (\ nação f.,rrc:i do norte 
<1uestü~s refernnte$ :\ estrad •S d , forr·o,occupar 1h proYincill.: • 
por :ilgum tempo ~ att •~nç;1o do nobro mi11i,t1·0 ; .: A economia qu:, impc<lc o desenvolvim,:nto 
m:.i ~ era s i tempo cu tivess•; . Agora limito-m'l <l 1s ri1111eza.s de um paiz, é a inPpcia que tudo 

-.:t perg11nt·11: a S. RL: é YClrcl,1dci_r.1 :1 noti·· ia encn-a e ostra;,:-.<: não ê ao seu servi1;0 11ue de
. ciue ~]fü) º' JOl'naes ele >e ter re~olvido "conc11~·- vc111os p1ir os llOSKOS C8fot·ç os. lin·tmo- nos, se-
renc1.1 a.lJ~i-t •. p:\r.1 a con~r~c~-'~º 'h es trad:i <..e nhor~s,' co1a •\ c•en ç(I de r1 ue ~~r;iço econorni co 
forro d.' pi:ivinc1a '.lo ~~p1:•1l~ ~.aH :~_.2 com•\ es- ! ó o f[~C t"1u por ~m resll'ingfr as desp•zas im pr<>
colha d.i p1 opo.;la 1'Vw mf1 B ro.Ju;, s . ! ducll....-"'8, que S<1I) o cllncro c1uo co1·1-o:.- as forças 

O Sll . Ar.vES Dl: AR.\l:Jo ( minist1·0 da agi-i- do paiz, i1up•!~indo n s 1tisflJ:ção de re 1e? e ur-
cult1wa) : - Não h:c chiYida alguma. !l"en~es uc~cs<idades.» (11fmto bem: muito bem . 

o Sia. Ai.mz:oo CHwEs:- 'Entüo t•aziio 1.""' O ora•lo1· d vii:ameal~ (elicitml o. ) 
o nobre minist ro ' l uanclo nos di~so no co1neço J\ cli.sc1tssiio fira adiada pela hora . 
da pl'csent" sessão. cpte o pdncipio d ·1 concm·- O S11. Pn1~~rm;xn: d:i a seguiu-te 01·dem 
rcnch bt:wa eompl1,tm1e11t•i hrnido ! tio <li~ pat•a i5 de fonho : 

Pe•10 " S. Ex. <1ue le1·a a >m:t condosci:11-
doncia a ponto de diz•!r-nos em l•)mpo, clu·11:s 
os motivo-; que deterlllin-11-:•m " pref ,rcncia 
da propo>fa 11;..iolhida rnbro :\ de Bus~arnnnte. 

O Sn. A LVES I.>E AnAtJJO ( minist;-o da ttyi·i
cultura ):- Pro111ctto a V. E:t. •[Ue hei de <li•
cutir e,L.,. '-t lle.>t.<io . 

O S1t. Au;nEuo Ct1A1'Jo:S :-:- E "" esper.:i qun. 
V. Ex. m · :1mpare contra a m~an>:wül i·olha 
do Jíg-nr:i leadeJ· da muiorb, p•'oporciouando-me 
occ:isilioJ cl<~ eu trar n·~"'ª di -cus•.'i'l. Acredito, 
seu hores, r1 no me não seria d iftid l dPmonstt~tr 
que o n<>br.~ roini,tro não att•md~u no in
leresse publico qu<\lldo prctcz·ilt a proposta B!B- · 
tamante, que foi a que melh11 1· satisfez as '"m
diçüe~ exig ü las P''lo edi~1 l : menor juro, p r:\ZO 

rua is curto o_ idoncidaile de p'lS"ºª· 
O Sn. Louzn::-:ço l:IE Ac.ul·Qt:ERQUE : - Ess:i 

questão de idnncidarle .•. 
O Sn. ·Ai.F1uiuo C1tAYU : - Neste ponto nüo 

p1'.i.le h:wel" dutid:>, pon1u.e se tmta do um dos 
conhecido~ capit:i.listas <1uo rn almbnçM 1m :i 
cm:·r••za mais p.ttriotica •1ue t?rnos ti.l~ l)IU m~ 
Leria d~ o-tra<lu. de ferro (upuiados): e um dos 
trc.; <'npi tnlista• qnc e11trnr:uu com os proprios 
recurl;()s p.1ra a construcc;:i<:> de um:~ eslraua u·~ 
fe1·r.J de e 'rca de kes·•n Los kilomc11·os. Não pru
ci>a de melhor e mai~ oloq tt"n to prov:i. d:i id"
n eidade oo proponente. (Apoiados.) 

O SR. ALYKS l:ll': A1uum (mi'l istro da ayri
cidltlrt•): - A questão nii<J ci <le idoneidtLde. 

O Sn.. Au·aEDO CH.W~ :-- Ouvirei as razüos 
do nobre ministr0, · n•sever~udo a S. Ex. que, 
nesta questão, nifo quer,) Re~o ce1·teza, 
convicção de quo as _ron~urrenc1as ne meu 
i1aiz sãa um;i. cousa se n a . 

O Stt. AL v lt8 DE AuuJO (ministro da agri
culti.Ya) : - O que e~ q_uer.> é justificar_ o 1,:ieu 
acto quando fór occa.s1ão opp'.lrtnna ; s1 nao o 
j usl ifica.r, V. Ex. condemn&-me. 

O Sa. AL;ru:oo CHA.VEs :- Agu:\l'do a. justi
ficação de V. E:1:. E' te!lll>?• senhores. de [")
dir-vos perdão pelo sacriJic10 a 11.ue mau grado 
meu vos obriguei. (Não apoiados.) 

.Pll.ra. completar o penslm~nto c~ru ~ue ence
tei ns rJ1.inhas observações, conclu1re1, Sr. pre
sident~, repeti ndo ~sta t:ib?na as _pa.la,·ras 
com que n~ aceemblea provme1al do R10 de Ja-

i" discumío do Jlrojecto n. 144 <le i8S2. 
sob~e liceuç" :io juii de diI"ei~o Agost inho de 
C:inalho Dias Lim;l . 

1~ discllsBiia do pro,iecto n. 103, sobro dis
pensa ele exc•).sso do idacle ao oapitilo Juliiio 
Aug11sto 1ie Serra Ma.r\ins . 

Di8~uss.'t·J unica das emendas do sonaclo : 
Pr.)jocto n. 111, ahrinclo um credito ao 

mini.~lel'iO da. m:irinh:i p:mi p.ig·aiuenlo :>o de
i;e11hista da rcparti~.ilo hydi-ographica . 

Dito n. 00, abrindo um credito par:>. pa
g:tmeut.o <los professores da. escoht de mn
chinistas. 

Dito n . 49, ::l>riztdo utn creclito para pa
gamento de s:ibsidios aos deputados, sena
dores, e tc. 

\~ discussão do projccto n . 2.3 A, sobre es
trada de fe rro de B:1turité. 

1~ discttssiío do pi•njecto n . 42, sobre estradn 
de forl'O de S. Franci~cn ao Timbó. 

i~ discussão do p1·1~jacto n. 75. sobre mon te
pio elos operados do ar,.cn<•l de marinha da 
corte. 

2" discussão do pr(\joclo n . HO A, do 1882. 
vindo do senado, so1J1•c promaçüoa no corpo da 
a rm:1da e cL-tsse.; anne'.'(as. 

Seg1111<la 11arte, tis 2 hoi·as o~ (i»tes 

Continunção da 2~ discussão do orça.menta 
da agricu!tu.ra . 

ia. dita do pro,iecto n . 115, sobre gar11ntia 
de j ures á estrncla do rio Verde ao Paranll
hyba. 

Íª dita do projecto n. i41, sobre ~ransporte 
dos materiaes necessarios a companhia do Alto 
Muriahé. 

13 dita do projecto n . 122 ~e. t882,. sobre 
isonc;ão d(; direitos aos ma~h1msmo.s ~mpor
tados por .Aloi"o Ga_ry, destinados a luupeza. 
da cidade. ·-· 

Levnnta~e a sessão ás 51/2 horas da. ~rde . 
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.i~;TA. ru. 19'- ~~:tu .lliM. i~ ut:i mNHO DE. i882 Rôdri !fu~s Peixoto, Souza. Carvalho e· · ·Sou%.ll 
LEiio. 

Presit:tencia do Sr. Ferreira de M tn~.Ytt 

.SUHMARlO.-A.C'TA.-Db.ct1rM1i do Sr. c~ruJho RtunJe 

·E' li.da. .e posta. em discuP.aão a 'aeta. -da 5essâo 
de 14 d.é Junbo corren te, 

e d.., Sr. pnsldu :e. - ~~ru1L'•z- - .HequorJme:i~ O Sr. Cs.r"'9"8.lli.o Rezende :
.,0o5 sn. t'm::Ll ~ P<'!re.ira t;,b~;:.l.~ U.Du n~'lll .i. .- V. Ex., Sr. presidente, ba de recordar-se de 
l)i."(:ll~~"º do pro!oe~o n. t a . Ol>eU:i>ô~ dos ~: • . sr.t- crue fl,'\ ~isão d~ hoDtcm~ 9uaudo ô disüneto 
n ~Li. l;:ulcl() Ma1· i 1:3 Ô~J. lla.i~o~. Jo.~t ~Luiu: ot'\, ,,r:n1j11 J deptltftdO, o Sr. F'e~reir:t VIann3 , ter minon. O 
Pia:i. o.c Ari!i.IJ<.1• Eí11ii:.101:l - (li v.os:>.\ J d.ii pro;l'ru.~ 1 !:l~ i.l not<\.v.el ~_iscarso sobr e o or~a.mento da ·m~ 
t-i. i9. !MJ t U I. - Di«.n~t..~ ctn l"""'j...,._·11 0 !"\ sr.brl' rinhA., e.~!ant:_f) ~18"0tado o pr-nô mar-cado ps:t.1"$. 
:i. ~tr.a.!a de l:atllriti . Ducurv.• 00 :-ir. Alnrn Ga- e..~, ... cliscussão, o n obre depubdo pelo 6o dis-
1''11111 .- .~ or~~ut."} d:i. 11it"i<:ultc.,r~. t;J-tÇ.cMo do s: . t:icto d ·:> Rio de Janeiro.,. o Sr~ Dr . .Rodrigues 
Lo.rnai~o ,;e A: b1lque1qul!.~lr.1,m , ,, 1l i:i. r:1.:.1 16 .1e 1 Pei~oto , Tf.qnere tt pôt meia. bor :i. prorogação 
Lii:!w. · . . ~ que a ca.mara approvcu. e em seguida o nobre 

deput.ad<? 1 o Sr. Dr. CaLdido de"Olivei ra reque-
A'~ 11 hora.e, feita. a. chr.l'n;l.da. a.cba.m-sc r~u n e n r:.errttmento. que· t cam:u":!._ b.mbem 

pr~nl.eS os Sts . : Ferreira de ~ura. Matla appf'Ovon re\:onsiderando a &ua primeira. deli
~lacbado, Ribe;ro de Menezes, Leopoldo Cu- be,.çÃ-0. 
nt.oi , !~assoo, Vieira de A.ndrade, lgnacio !\fa?'- Arrnl1ncian dll \~. Ex . q_ ue h procOO~r-á! l).á vo
tine. Rat~.ebona, Juvencio ~4..lve~~ ~er.íl.p bico, tação do p:- ojec~o com as e mandss apre ilentadaa1 

4·\ h e!s de .. Aroujo, João Pe.aido. Tbeophilo, Pe- eti decla.rei, lo:nbra. udo a V. fo;':J:, que 1 por for~.a 
l'(Íra Cibral? João Caetano, Gonçah· .. e de Ca.r- rio, ieOOBto no ar~ . 1(6 do regimento, essa. '\"O
Tttlho, Camargo. Gandido de Oliveira , Aliu&id~ taç:tto Só podia ter logM na. aessào seguinte, 
Pereira, Barão da Leopoldin&, Carvalho ReLeo- isto é, na sessão de hoje . \" . E%.. observou- me 
dt,·, Maciel, RH1as 1 Lourençv de Albu:lue:que4 ·11Je o ,..r t .. 105 Nderla.-se unicamente a .pror~ 
Affonsü Penua, P rado Pimente l, Silva. Maia.. ga.~..:io no fim da. fH,~são e não ú. pl'O!"oga.ç~o p~ra. 
..Atronso Celao Junior . 3al·ilo de Canindê. B:irã:-, a ôi&eu&d.ô deotro dM horas: da s:e.u.ão. 
dt:· ,\na.dia. Ma r tim FranciscO. ~fanoe l Cat'ltH, Este ineide nle, a.lii s importante, Dão vem 
Atl:-ia no P imentel, RuJ Darbosa., Prisco Pa- . menciona-do na a.c ta: e po1 íaso peyo a V. Ex.. 
t.l.iso, Alv.uo Qa.winl1a. Cruz Guu\·.:a., O~telfo qae mande fuzer a. Emenda. respectiva., de con-
B~·a.nco e .o\ntonio de Siqueira . fortnidade com o r8g-imento. 

Comparecem. depoi~ da c ho.mad.:- 1 os ~rs .: Pc
utti, Alcofo r::.do. CTh Ua. Cio tra.. P assos Mir-~n
"]a, Aug-llato f'leury, R.i r&o da Villa. ·d.a Bo.rri::.., 
Abelardo do Brito, S iD·tal. B:lràJ> do Gut'hy! 
!lb.c- lJowell, !'etisberto. :Sal irtiano. lJly.,es 
Vianna, Altnll~da. 01iYei :-.; , ~fontandoii, Rodri.
~ues J unior, Jo!>é Pompeu, .Meton. "M e.noel 
l"'o:o te lla , Soares, Rego ~&M'Oi . Henrique ).ls.r
'lt..es. .Martim. Fran ;::i11co F ilho. Bul b<S·e.t é 

Cantão. 

Ao :m.&io rlia~ g,chando-se presentes 63 Srs. . 
de puLJi.dos, o Sr. presidente a bre a s:eJ.Sâo. 

Co1::up:i.receru depois de "bertu. ::i. Piess«~. os 
Srs.: Andrade l'~igue ira.. Gomes <le c~alro, Aris
tid• • Spi110lo, C.rl.oo ,\[un"°· Lacerd• Wer
neck,Souza Queiro:i FHbo,Tertuliano He.o.riques 
F . Belisa.7io. Felicio do• S•~tos. Alfredo Ch .. ,., 
Geneni.p M•rqlle&, Francisco Sodre. Oooça.1'-e< 
Ferr eiI"a, .Jot\1.uilu Tanrt!s, Olympio Valla.dâo, 
Geminiaó.o, Bezerra d~ lfe.nezes. Araujo Pi
nho, Ta rqu.in io de 5oun., Almeida Nogueira, 
li;na Duade, AnLo.uiu P iuw. Silva. Ma.fra, Es
p_indofa, José Marian.o.o. CC'az. Perei1'3. ~a Sih-il-, 
Coat.a. P into, Zama., Pompeu, Paulino de Sonza, 
Fr-!1.nkl in Doria, Amato Bezerra, R.odolpb() 
Da.ntas. Ferreira Vianna., Ferna.ndP. 11 de Oli ... 
veiro. Duque-Estr&dz Teixeira e Escragnolle 
Tauoay. 

Faltam, com cã.u-5-'\ "parti{' .. ips.da. os Srs. : 
Accio! i de .Azevedo. Barão de AraçagY, Coelho 
Campos, Ildefonso de Araujo,Morefr•.1. de Barros, 
Rodr íguoo Lima, Silvia.no Dran dii:Q, Va-:& de 
Mollo~ Vi&nn& Vaz: e André Fleury _ 

F~ltam sem .eausa p~rticipa.da.. 08 Sn. : 
Ra.r&o da Es~ncu., CaMle 1ro do. Cuo.ha, Diana, 

h to é tanto ma.is ~ece~.sar-i o <J_Ua.:nto nem ::LO 
menos o Diario Of!ieial tomou o :neidenlG como 
<l eovifl tom3.r" . Em Jo logar a.ttribue-me o rie
g-.linle <lispa.rate: q u e e.u !?Dtcndia de\'er-t:e 
eon.sideur inuLilisada a proMglçãc por não se 
pôdflr \0ó ta1·; e riepot~ não faz mençào, e.orno de
vera, de. decisão do V. ~x . 

Além disto a opposiç.ão nã.o pód.e deixa r de 
exigir •111e o ineid'!nle .aeja. men~ionado n;i 
aeta... tyW'qrte nio póde aceitar a dontri.na hontem 
a.qui :;eguid:;.. • 

O Sa. IG:".:..cm ~:IAnTr~s::.- OElpois vem-ae 
logo a.r g umenta.ndo com o pr~r:M t>:n !~ . 

O Sa. M.A.c- Dow.E.LL:- Apoiado. 
O SR . C .\R• J. LRO RE.Zl!!N"D'Z: - Sr. presiden te, 

depols rios DOfJIO! tra.\.lalhos procurei exam inar 
9.- qoesU:o eom. o cuida.do quo ooa devem me· 
r l!'cer S.it!mmptos desta o rdem, o decla ro a. V4E x. 
que por esse exame a.inda mais corroborou·.so a. 
m inha. cOllvicção de quê .a doutrin& q uc.hontem 
aqui auateµ tei é a unica verdadeira . 

O SR. l G:-.:.tc10 M .lRTtNa : - Apoia.do. 
O Sa. M~c-DOWELL:- O regimento não faz 

dis tincção, apa:.ado. 
O Sn. CAt>.TALl!lo Rr:zz;;::"fD}i:-A reclamaç.«o 

era inteiramente !andada. no regimento. 
Os unicos <'.rtigoa do regiment.O, que tra.t.am 

de 'lrorogação. sio os arts. 53 § 20, 104. e 105 . 
Os ârts. 53 § 2° e 104 aponas r efer em-se "'º 
direito que tom o deputado de requerer a pro
rog:içio ; o art . 1Cô é o que meoeJo-na &s pa.r
tic .. lsridadea depoi• de ..-da t. p rorogllÇão. 

Todos csl>!:s trea a rtig os, porém, reíerem- ae 
unicamente á bypotbese da: pro~gação da• , 

· .~ 
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ho:as da sessão, para continuar a discussão de
pois das _ 4 ou 5 ho~as da mesma ses~ão ; não 
ha no re~imonto um_ sô artigo que falle da 
prorog-açao para a discussão dentro das boras 
do rogimonLo. 

Por ~onscquencia. , ? nlvitro quo se tem ado-
piado e pi1r nrna amph:i.ção ao a.rt. i05. 

Ora, pergunto cn, em que prinêipio de her
meneu,1ca, em que regra nos podemos basear 
para füz.or applicaçlio de um;i. dis>osiç,\o le"al 
a ur:n C:\so omisso, fazendo disti~cções quo" o 
lcg1sla<lo1· n,fo fer. ? (.ipoiados . ) A applica rmos, 
ha.vomos do applicar o ai· tigo tn.1 r1ual so 
acha , 

O Sn. C.\:-<mno n~ 0LlVEIH .• \ :-E' \UllS. con
Linuação da discussiio. 

o Sn. c.~U\".\l.t!O REz~:~OE ;-Perdõe ; atten
da V. Ex. â seguinte coDsidera.ção, que me 
parece de peso. 

.Por que é que o ar~ 105, DO seu final, deter. 
mina que votado o encerramento só Da sessão 
~egUÍDte S~ l-OSS3. ~roceder a votação do pro· 
Je~to em discussão. ·. O fim parece ter .;ido 
~nt.ar sorerezas : ligando o regimento a maior 
1mportanc1a. a votação dos proj~c los, quiz que 
const,1ase da ordem do db, de modo que todo~ 
os Srs. deputados assistissem :i. elb sempre 
que en tendessem cori l'cniente. 

Ora, s i póde haver sorpreza quando se re
q~er a prorog-:i.ção das horas de sessão. surp1·eza 
po~e haver tambem ·quando a discussno \'ni 
alem do prazo itiarc:i.do (a1ioi<1dos e n<io apoia
do.~), _porque o ?epnt.'ldo tão obrigado ostâ a 
:\ss1s11.r a u llla. discussão toda , como a estar :\tÓ 
o Ji 'll da sessão . 

.Portanto, desda que h:i. o mesmo motivo da 
lei, deve~se f'aze~ a mo~1~a applicaçâo. 

Eu, pois, deseJO que \ · . E:t. me escbrecesse, 
:eorque confesso que ncst:"s mate :·ias o meu fim 
e aprender e acertar. em ciue dispo•ição do re
gimento fundou-se par!!. tomar o al\· itre que hon
tem tomou. 

podia!" re formtlr, n(\(]a impedi~ f!UC podes
SP.~ mtcrprot.a~. cheg!l.ndo sem novidade :i se
gu1.nte conclus:to-onda se dizia o branco 
de>"rn-se enlondcr preto (n:so) Vest iúus utanttff 
albis,. id cst, 1li!Jl·is. 
. Assuu fi caram pGrfe il!l.rr.cnt·1 concilbdos os 
i~te:">ogses da coniregaçtío conl as e:d ,.,.cn
c'.as da lei. 1';· justamente o <'j lle tem aco~te· 
c1do 0111 .relação no n oss') rog-i mento na pre. 
sente leg1slat11rn (Riso.) 

Tenho concluiJo. (.1\fuito bom. ) 
o. Sn. P1n:s~o~NTF. :-0 nobre doputado man

~"'ra por escr1pto a emenda qu e closcja prop1)r 
a acta. 

Quanto ao que V. E:r . disso sobre a decisàú 
ela votação, estou em inteiro desaccôrdo com 
Y. Ex. . -

. O nobre dep<1~ado sabe quo o nrl. i05 do t·o
gunenlo deternunava que as pro.-ogaçõos po
âesselU ser feitas ainda mesmo Dão havendo na 
c.'\sa numero legal ; <lepois, por uma indicaç.iio· 
de 5 àe. Junho do i8i4, creio eu, revogou-se 
este artigo. 

De sorte que o art. 105, llll. parte referente 
às dccis<ies de p:orogaçfü> de horas de ses5ào. 
com n ulllero iucompleto, ficou 1·eyogado. 

El'a log ic.1 o artigo quando determinava que 
não so procedesse a votação dns materi:ti eui 
discussiio ; porqu& a prorogação então podia ser 
concet!i ~a., ainda mosmo não havendo na ~sa 
numel'O lego.!. 

A prorog-nçiio d·) que follo. o art. i05 não t.em 
referencio.· a lgumn com as p:·omgações de dis
cussões durante as l1or:is de tennin:ida.s pelo 
r . ·~in1ento ; es~o nrtigo á consoquencia do 
art. il.l.J., que cbra.111ente diz : antes do pres!
dente começar a dar :i, ordem do uia da sess:\o 
seguinte . ... etc .. J:i se v~ que Lrata. e:s:c!usi
va111en te da prorogaçã1J da. bom da sessão. 

Ora, n n,.ourc deputado sabe pe:-fcit:1mcnte 
11ue depois d::i hor:1 da se~siio nenhum deputl<lo · 
tem ma.ia o do\·er de conservar-se na caSa, 
s:-.h·o .••• Desile j;i decbro que nlio :ulmilto como ra7.iio 

os. precedentes (apoiados) : 10, porque 1üfo :td- O Sn. C,rn\·.u .1m REZJ! '.\"DE: - Nas proro
m 1tto precedente contra a lei (apo ia dos); e em ;;ações de hora. 'I ! Emquan_to se d iscuto na 
2° Jogar porque, como 1_nuito bem diSS() aqui o cumara nós lemos obrig.ição de estar :iqui. 
nobre deputado pela Bahia, o Sr. Z:111m, niio o Sn. Pn&S!Dl!::->TF. : _ Attenda V. Ex., o 
ha contrasenso. não ha disp ;rato que nest:i cas l meu pensamento é que depois da hor;\ ro~i
não se poss 1 :>.p'1.dr inharcom algum precedente. merit:ll nenhum deputado tem n·ais o dever de 
(.-lpoiados.) :issi~tir às discussões ...• 

Si V. Ele. mG permittisse eu co11taria i c~-
mara uma historieta que Yem ao caso, e que li Os Sas. lG:-:Acrn ;\-L\nrrns E C A RV.\LHO i{E
na Chro11ica Pariú ense, publicada ha nnnos Z.El\DB : - :Não apoiado. 
em folh etins ào Jor»al d o Com nicrdo. O Sn. Pn.1:smF.:->TE . ••• salvo quando so vola 

Sabe V. E x. que na congregação do S. a prorognçàa de\ horr.. (Apoiados.) 
C.aetano havia um artigo ex;iresso pr<>hi- !\fas. como muit:.ts veics succcde que. o.inda 
bmdo que os con.fr:idcs pode;sam usar do hav1mdo a prorogação d3. ho~a. o numero tor
trajes a. não serem broncos: 'Ve$ti/rns ·u,an- na-~e inau!ilciente dep<.>is das 4 on 5 hor3s, 
tur "lbis, dizia esse ;1rtig-o. quando a ordem do dia é do <l ou 5 horas, o 

Corn o te u1po conheceu-se que era de toda regimento no art. 1ü5 (jà r :vog-ado) deterrninou 
i. conveniencia. substiLuir :i cór branca pela• que nunca sa votsi.;se ness.1.S occ:isiões. N:id:i. 
preta ; havia, porém, um serio embamço, 1 tem a prorogl\çào da discnss:Io concedida deot.-o 
po1·6m, e era que nos mes "ºs estatutos havia. d;1. ho~:i. 1·egi.ment:1l, com a 11rorog>1ção de qne 
outro artigo prohibindo o:rpressa.mento toda fazem iuecç:io os arts. 104 e i05. Assim mesmo, 
e qualt1ucr reforma. , niio ob.>tnntc cata.r revogado o art. 105, :i. casa 

A uoateri::i. era 1,'Tilve . Reuniram-se os con- i t"m en i.ecdido "Iªª • 11:• hypolheso a •11:1e olle se 
frades, e depois de :unplo debi te, depois de J referia, dovc contiouar a ser dada a .'"ot.1ção 
maduro c:s::uuo, ;issenl:lrnm em que se não para a ordi):u do dia seguinte ; mas sõi:iiente 

v. I.-Ci2 
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A ass~mlJlca geral I"CSOlYC : n~ proroga<;õeS nn~CS . ( .·\po ic~clos: mnito 
h.:>n.) 

1) $:\, C.~ll \'ALIJO lü:ZJ:::<W.t: p•:d~ <lC UO VO :l jJa
J;tn~, e, ~c11do-lhc n ci:;"u.la co111pro111ot~~->:c 1i 

r~spC1nder cabalm<lnte em outi= occa.s1ucs ao 
~~- presidente. 

,\rt. 1. v l.~iea a sau\a C<>il:I. <\.; 111isericordia 
da ~ i ,fa<le ele S. João da. Ba:·r a. autoriiada a 
adc1u!ri 1'. o p<lssnir immov~Í$ <> tó o \'~lor de 
100:0.10$. dispens.,.das :lS Ie1$ du amort1za~ão. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições e:n con-

Niug-ucm mais poohido n. pnhvra é n :i.et:i 
aJ>pro\•:.da. 

trario. . 

(} StL 1° SEcr..ET.mro 1\á conb. <lo segainte 

Paç.o d<\ caruara dos cleput~dos . 14. de Junho 
de 1882. - Pm!lO PimcJltel.- Abelm·do de 
Brito. 

EXPEDfüNTE 

Officios: 
Do minislerio dos n egocios do imperio, do i4 

de Jutiho corrente, tra.nsrnittindo o :\ut.ogr:>.pho 
s:mccionado do decreto da assem~léo ge:•i l co~
cedendo ao miuiste~io dos negomos do 1mperio 
um c redito e ::i:tr:l.ordin:i.rio de 20:000$, p~r" ser 
npplic:i.do e-pecialmen~e . ao p•lp-a~ento das 
despezas com o! soccorros as pro\·m cia.s llagel-
1.ad~s pela secca e molestias epidemicas.-ln
teir.ida officiando-se ao senado. 

Do r:i.esmo ministerio, e de igual dat.a, 
comrnunfo:i.ndo em respoat:i. que nestn. data re
comwenda ao presidente d~ provi nci:. do Rlo 
Grande do Sul que mande proceder no 3° dis
t ricto da mesma pro-.·incie. :i eleiçilo de um de
putado, afim Ele preencher a vaga. do 0 1' . Hen
rique Francisco d"Aviln. que tomou assento n:l 
scnado.-Inteirado. 

Do mesrno ministerio e cb ignal da.ta, 
pr~stando as i nformações que foram re·'.1neridas 
sobre o projecto n . 32. r ela tivo a :iposentadol·ia 
dos empreg~dos publicos. - A q,uem fez are
r1uisi~ão. 

Do mesmo ministerio e de igual data, r emet
tendo a cópia do decreto de i O do mez corrente, 
pelo qual foi conce!didn. a pensii.o de 600 réi~ 
dia.rios ao 2° sargento reformado Luiz Ant •nio 
de Carmlho Junior, bem as.~im os ~apeís que 
serviram d'l base i · concessão daquclla me;•cê . 
- A' commissão de peruões o orden:i.dtJs. 

São approvadas as rcdac1'\íes os . . 55, 13i, 
117 e 88 A J.e 1882. 

Requerimento dos accionista.s d:i. fa1lidn e 
o,;tincta cotupnnhia denomina.da Ti·a.nH·oad a 
1·:1por do Pal'3guass i , pedindo seja a.utoriz:ldo 
o go·rnrno a estender a garaatia de j tiros de 
i 0/, ao capltal eooi que e ntraram para a anLi!l':t 
cornpanhia Paraguassü.- A's conimissões de fa
zenda., commercio, indusu·in. e :.rtes. 

Vai a impl'illlir o seguinte 

ProjecGe> 

183"2.- N. 14'J 

2• S!SSÃO 

A commissão de faze11da, a quem foi presentG 
a peti<;"io em fJllG :i. mesa mlmioistrntivn d:i. 
~nt.-i casa de misericordia d~ cid:ide de S. Joio 
da Barr:i. requer permissão p:ira possuir e :\d· 
quhi.- immoveis a té o \'alor de i OO:OOOS, dis
pensadas. as lais de ainor tiza_ç1ill, não 1·~nc!o 
1nc:oi;ven1&n.te em ser concl)(!1da a pernnssão 
110lie1tada, e de parecer que seja adoptado o 
soguinte proj ecto de lei : 

E' li<l<> e approva<lo o segt1i11tci 

Pa.l"e~e,-

i 882. - N. :?ii 

2~ SESSlO 

Prctençiio ele Antonio (le Alcantai-<>. F'oiiseca 
G11i1;iar ües 

A com.missão de fazenda., pa1·a cmittir pa
recer sobre a petição em que Antonio de Al
cant..ra Fonsec" Guimn.rãea reciuer indemni
uição dos prejuizos que diz tor sotfrido como 
fo rnecedor de generos :i e:q>edição de Mato 
Grosso durante a gMrra do Para.,;uay. j ulg:i. 
conrnn:eute que se I"equi site1n do Sr. minist ro 
da fazenda os papeis que se achn.Rl no tbesouro 
naciona.l, relativo~ i prestação de cont.:i.s do 
supplicante, e " <J ue este allude na sua. 
peti(,:ão. 

Paço da ~mara dos deputados, i 3 ele Junho 
de í882.- Pra1lo P imentel.- Abelardo de 
Brito. 

O SR. P1tESIDE:->TE declara que a in terpel
lação t\.O Sr. mini11tro do l rnperio te:\\ loga.r no 
dia rn às 3 horas. 

O Si·. Pex-e'tti : - Sr. presidente, 
vou occupar-mo com u?11 a.ssumpto que po1· 
sua na\ureza me impõe toda a mo<ler:ição. 
Desejaria que estivesse prescnt6 o nohro Sr. 
ministto do~imperio, porque dcscle logo daria 
as informações de que prciciso; mas espero qne 
não as negara em outra occasião. 

Volto neste momento 11.s minh:i.s Yis~ para. 
um:>. te~r:>. que n ão tem cansado de ser in feliz, 
sempre desprezada, sempre humilhada . Refi
ro-me 11. Olinda, patria do nobre deputa.do re
presenta.nto do Pará, quo neste momento se 
senta a meu b do, a qual faz parte do 3° cir
culo, c1ue tenho n honra <lo representar ncs~ 
ca.53.. Olinda., a ·antiga cidade de nobres, ven
cida na luLa q ue travoa com a cidade dos mas
cates, o Rocife, perdeu os aeua fó ros de an
tiga capit:il. Nós não lastimamos o r esultado; 
foi a luta. da acti\'idado, do trabalho e dJ:in
dustria colntra tt igor:inocia. o ocio o o desper
tfüio. l\l:i~ hoje p~ctend'' -~C lirnr-lhe a ulti-
1u,1 primazia ele t:lntas quo j:i to\'O. Consta.
me que se tr:it."' de rclirnr a Sti do bispado d:. 
cathe<lr:ll d\) Olindn pnrn o Rocifo o con~ta
iue t.·unliow qno. S. Kt . o Sr . his111> de Por
na rnbuco ouvil1 o cabido a nalo raijpoito " oni 
seguicfa en\'iou o conego 1\Iay:. n llnrntt 11nr" 
trat:ir dcsl.P. 11.-;su.mpto Di rigindo-u1n li S. Rit . 
Rvrn:.. c u fa~.o com o 1.tais profundo 11,.nlll
wcnto. <l'lvi•lo !lO meu vene1•:mdo pastor . 
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Sessi"(ó ew 15 ue Juubo de 1882 

O fü~. U1:n~i:;s Va;-;:;,1 :- Em ~odo o c&so a j· O Sa. P1mzrri:-Semprc pr~m;ito a obedecer 
transforenci:i. e de gr:.u1de _11cc<,ss1dade. . às indic,.çiJcs de V. Ex .. cu vo1:1 concluir diri-

0 SR •. Jos;; llI.uu.1x:-:l>:- Não aperiado. · g-intlu 'w illustro prdado da minha diocese um 
. . ·- ).led;do riuc :->. E:;. cel'l11~1entc ou"rirà. Est~ 

O S::t. Pll:RETTl:--:-Eu YeJO que a opmm.o do;;_ 1>edido e qtic se respectelll "s tradições de 
n~bres dep~tadoa hl>.eL'lles, 1·eprese_n~a~tes da Olinda, porei ue a sua. fo om tempos idos a.tirou 
n11nha Pl'º''l!!Cll\, eaLa neste ponto dLvid1da. contra ella os fachos das galeras hollaudezaa. 

Sl'. presidente, como disse, se pretende :i.gor:i. . Envio a mCS(l. o i;neu requerimento pedindo 
mudar a Se para o R~cife ; eu citarei o dito de mforma.ções :i. rc.~poito. 
um distincto tirazileiro que passando ha annos E' lido a.poi(l.dO entra em d[scussiio e é adiado 
naqu_ella. c_ida.de e falh.ndo-se-lh() da mudança por ter p'edido a {l~lav1·ri. o Sr. Ulysses Vianna.'. 
da Sodo Ohnd>J. pira o Recife, respondeu;-mu- o se~uinte · 
dem tambem a catliedral. Este pensamento ó 0 

de alto conceito nos tempos actuaes em que as . Requcri11icMo 
consti-ucções siiu 1le ~s'radas ~e ferro~ ~rnti::u 1 « Re.:- ueir<> que, pelo ministerio do imperio, 
que p_rnoccupain com .111s4o motivo o espznto rn- . . . ~ .., 0 "·.ã ., . .. 
dust1•1al, etn que, portanto. ó preciso conserv:.t1· i ~e uif~L nL f. ~ue h~ om. r~l.; 0 • mud~n'"' 
templos da vellrn cida.<le que 11rr0 0 attesta,lo dos a Se do 11spado de Ohnd, pal".L o Rc-
tempos de piedade, e que hoje nso seriam mais cife · 
construidos Si outr'ora. havia razão para o dito Sala. dali sessões, i5 de Junho de i882. -
desse brazileiro illustre, hoje não haverá mo- Perettt . 

. tivo algum para que a Olinda Sé tire a Só. o Sr. Pex·eb•a Oaln·al:- Sr. 
Olinda está. ligada ao Recife por uma eatt•ada de preside ale, pedi 3 pah.vra para apresenl::i.r á 
ferro cuja vhgem se foz em meia hora e estâ consideração da camara uma petição do ea.ge· 
talvez a i5 minutos do uma linha de bonds que nhdro João Henrique Costard e: do commen
podera mais tarde ser prolongada. Eu jà não dador Francisco J:fogenio de Azevedo, pe
quero fullar da mudança para o Redfe dos CO· dindo privilegio p~ra uma estrada de ferro, 
nogos, homens em ger.11 pob1•es que têm ttlli Os· que, pa!"tindo da Cachoeira ou de Passa-Quatro, 
cassos recm•sos para viyerem. vi em b 11sca do Sapueahy, em direcçito a Caldas. 

O Sa. ULYSSES VIAN~A: - Elles não se op- A petição apresentada vem acompanliada. da. 
puze~rn; pelo' contrll.rio desejam. respectiva planta do traçado da estrada. 

O Sa. PERETTr: - Eu não respondo ao aparte Oa peticíonarios deixam de apresentar ma-
do nob'e deputado, não por falta. de conside- r.iorial, porq tt<l j;i. foi distrilmido nesta ca
r:>.ção para com n sun pesson; mas peço licen~ mal'a. 
parn repetir-lhe que ee,ia Ulll gr ... va.cnc para os Sr. presidente, a convcuicncfo. desta estraàa. 
conegos, homens pobres e velhos, obrigai-os a é intuitiva. Elia yai servir aos municipios de 
s:l.hir do logar onde tem as SU3.S residencias. Itajubi, Pll.raiso e Caldas, passando por uma 

O SR. Ur,Ysst:s Vu.x:u :-0 interesse pessoal parte do município da Cb1·istina e uma parte 
d·m~ cedei• diante do iJHere:;se ge1•al. do municipio da Campanha. E' um commetti-

IJ Sn.. P.t:mm1 : -1fas onde está o iuLcrcsse 1;a~~~o !~~1·:0n:r~nd~;~~~':ih~r~~l~ia d~u~~~~~= 
ge~·al nesta qucstito '! Em Olh1da. esti 0 semi- nic:i.ç.ão,porquanlo o• 1nunicipios do Paraisa e de 
nario, estão as igrej:is. · · Itajubâ, ficam :i. muita. diet:i.ncfa d:i. unica ea-

0 S11.. Jos~: ZlfaRrA.X~o :-E' preciso 1·ospcilai· trada de ferro que temos ao sul do ruo Verde, e 
um pouco :i.s tradições. a cstro.da projcct:td:i. eoD.Bulta todos os interessM 

desses municípios, facilitando-lb.os as com-
o Stt. M.\c-Dow:in.i. · - Apoi·Mlo. muuic1wões outrc si e COlll a côrta. 

o Sn. P.mn."Tri : - ,Ulei,r;i.-$c ,1nc, seu<lo a 
C:< lhedr!l.l no Recife, todo$ os actos o otlic ios re
lig-iosos serão eoncorridos e prcseneiados por 
uma classe de gente GBcolhida e illustrada. 
E· 1·erd(l.de isto ; mas, si o illustrado e fen·oroso 
prolndo,que tilo fr~qucntcs 1·ezes sobe à tribuna 
silgrada, niio tem em Olinda essa sociedade esco
lhida e numerosa p:>.ra o ouvir, essas int-Jlli
gnncias iUustrarlas capazes de o comprehe11-
derem, te •l. err, compensação, cor:ições cheios 
tln fó o pied:vlo, e() elfoitn ela sua p:il:wr:i nunr,a 
ser:\ perdido. 

Eu traduzo 1i.::s1.c ponto osc1Jlimcuto de uma 
[Jarte do circulo 41ue r~preoento. O titulo de 
bispo de Olind(l. que teYe o pl'irneiro d:i.quelfa 
diocese foi con et•vado o.tQ hoje, o pttssar~ por 
consequ.encia a historia da nos$a diocese junto 
ao nome do Paulo do noeso apo 'talado. · 

O SE\. P11.EaIDll:-O"TE;- Si o nobra deputado 
•1uc1· ctmtinu:i.r dlMltã petlir tl.rgencia. 

Em vi2ta do, y;.intagcm desta oslrada, peç.o 
a V. Ex. parn. que, provalccondo.se do seu 
pt'estigio, fuça com ~ uG 11 !!om.missão de obr9s 
publicas .se dignQ interessar pelo o.s,11mpto. 
apresentando logo o seu parecer pa.ra ser su~
mettido á consideração da casa. 

Aproveitando-me do. palavra quG me foi con
cedida, peço a\'. Es. que so digne conaulte.r 
(l. cas:i., ~i me conceda dous ou tres minutos àe 
:1rgeilcin prtra fondn.menta r um rociuerimento 
relativo n. 1\()gocios do m:ttadouro de Sant:i. 
Ctuz, f1Unnt~ :i pesng-em e rn:wcnçii:o de _<;'(ldo 
vn.ccum , e ao pagamento de 4$ por ead(I. 
cabeça do me>;mo gado, que c:s:igo a lllmri.. c>J.· 
marn m•iuicipal, sacrificando-se, por este roodo, 
os iu\oress-.s dos exportadores da gado, · e 
restringindo-se. contra os preceitos da lei, a li
berdade do c:ommar<lio desta especie. 

Coz1sqltad& a casa ni!'o ó c'Onéedida .ª urson
cfa pddid1. 
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492 Sessüo em 15 de .Junho de 1882 

Vem :i mcs:-1 o seguinto req~icrimento que ó 
remettido ~ C()mmiss:io àc commercio, indu~tria 
e :\rtc.s; 

A1:1.(u:ilOS e diguissim::.s ~enh.ore.> represen
t<ln•~~ d.\ ll:\\ â:O. 

Os abii.i:i:o Assigna.dos, pretendendo construi1· 
uma estrada de forro 110 valle do rio Sapucahy, 
n:i, pro\'iuciade Minas Ger:ies. a qual, partindo 
da t•stn.çfül da Cacl1oeira, ponto terminal do ra
mal de .S. Paulo, da est rada de feno D. Pod~o II, 
a.o da de Passa.-Qualro. na est~ad:i. de ferro elo 
Rio \' erde. ir:\. ter111iniir 11a cidade de Caldas, 
P•\SSando pelas de ltajubá e P11uso ,\legN, como 
o indic«m o iuemorial e a planta annc,.as :> esll> 
petiçiio, vêm respeitosamente solicitar :i. esta 
augusta camara a coneessi:> do privile;;io P'\ra 
a construcçiio,usoe gozo de~sa Mtrula. d imrnte 
60 annos, sendo os 20 primeiros com a garantia 
de juros do 5 "io sobre o capital de 25.12.6:00U:S, 
ou de 22.9Ti:000$, conforme for preferid:> para 
ponto de partida " Mferida estação da Cachoeira 
011 :i de P:i.>sa-Quatro. 

~·a phnta junta v:i.i fodicado o traç.11do do. 
linha, cuja co.n~tr1m;.ão é ora »oUcitada •. e ciue 
deixa bem pateute a sua irnporLancia µela zona 
que terâ de percorrer, a qu"-1 llâo poderi ser. 
nunca convenientemen te beneficiada. pela es
t rada do Rio \"erde,de que dista termo mé<lio 80 
kilonietros. 

No memodal Lambem junto, 'encontra.ri · esta· 
augusta cam:i.ra os necessa.rios dados cstatÍ$ti
cos e referentes aos municipitis que a. dita es
trada terâ do servir dire~ta ou indirect:i
rnente. 

Por essn exposição, colhida cm d<ulos ofli
ciae<>, ae '\'é elal"amente que auspicio30 foturo 
aguard:i. essa ferLili ssima e jà tão po\•o::i.<la zona 
da pro~·íncüi. de Minas Ger:i.ee, que assim att in
girB. a. um grand~ deseosolvimento em mtiito 
pouco tempo, visto ter em si todos os el,,,mentos 
do prosperidade. 

E a. itnl)<rctancia dessil. z.on:i u>io deixa a me
nor dm·id;\ de que a garanti;i do juros por p«rtc 
do EsLado 1i.1'.o serà senão nomin&L 

In tair1J.men te co Cl vencidos <lis 'º, pelo dcLi<lo 
estudo que fizeram da prod.uci;.ão d~ diversos 
municipios,os :i.bai~o assignados pedmu <1i:!fcl'i
mento. 

E. R. 1L 
Rio de Janeiro. 29 de Afaio de i SS-?.-0 en

genheiro J 01.0 Hearique Costarrl.-Frcmcisco 
Ei1ge1iio de .1.zci;edo. 

Entra. orn. i~ discllssiio o projecto n. 1.-14, 
concedendo um anllo ca licenr;a. com o · re
spectivo ordenado, ao juiz de direito Agostinho 
de Car\•:i. lho Dias Lima. 

O · Sn. ffr.:-;a1qi;e '.ll\l\Ql.!tS 1'<lque1• 11ue 
o projecto tenn:i. uma só di.scussiio. 

E ' approvaclo o re.:iuerimeuto, 

Ii:rtrnl farnl' a. Sabino Henrique da. Cruz, es
c.riptnrario d:s. thesouraria de fizenda do Par:í. 
-Cantüo. 

Igu<Il favor a. Leonc.io Godofredo do Nasci
mento Foitosa, official de descarg~ da :Ufandega 
de Pema.mbuco, que requereu "provou com 
attcst:ldo medico achar-se ::ravemente enfer
mo.-l ose ;\lm·icm;io.-Sílriano Brandao. 

OJfer~ço como emenda ao proj.ecto n. l.4~ 
o project-0 n. 125.-Araujo Piii/io. 

N. f25-i832 

z~ SE.~S1<) 

A commissão de ponsões e ordenados, a quern 
foi presente (1 petii..ão docuinentada. do Dr. An. 
tonio Joaquim Corrêa de Araujo, juiz de di
reito d:i. co1n:irca do Assa, pedindo uru anno de 
li cenç:i. c.om o respectivo ordenado, attendendo 
:i. justiça. da.s r11.zões 11.liegada.s pelo supplicante 
e aos attestados medicos que as corroboram, 
~de parecer ciue seja deferitfo. com o seguinte 
projecto: 

Art. í. Q Fica o governo autoriza.do a conce
der ~o Dr. Antonio .loa.qnim Corrêa de Araujo, 
juiz de direito da coms.·c.s. do .A.ssü, na proviu
cia. do füo Grande do Norte, um ;in.no de licença 
com o respectii·o ordenado para t1·ata.r de sua. 
saude onde lhe convier. 

ArL. 2. • Revogam-se ns disposições em con
trario. 

Sala das romrnissóes em i6 de Maio de i882. 
-Ilde(on.so de Araujo.-Sihiano Brandao. 
-Lecmd.1·0 Ratisboti.a. 

Oftàreço co1uo Gmenda ao projecto u. · 144 o 
projccto n. i26 .-.·b·aujo Pinho. 

N. i 26.-i88Z 

A' conrn1issão de pensões e 01•dtinados foi pre
sente o r eqnerimentt> em t!tue o juiz elo direito 
da com:i.rca de Bagc, n:i. pro\•i1icia de S. Pedro 
du Rio Grande do Sul. Pedro C:irnei•o <l, Silv:i, 
so\i,:it« um anno de licenç..i com o res pectivo 
ordcnaclo p:.ra ~r:i.tsi· de s tt;L saudo, r:;-r:wemento 
comproiueLtid:i.. 

l?Jstrui<!a. como s~ acl1n ess:1 peliçíio, com 
attesl:ulos dos l.lrs. Antonio Spinoln de.Athayde 
e João das Chagas Rosa, que confirmam o es· 
tado mol'bi<lo de que está afíectado o sup?licaute 
e para o qu.il necessita de s !rio tratamento, ~ 
commis-,ao ó de parecer •1u0 se de!ira· ao peti· 
cionario e '1ssim o!ferece o seguinte projecto : 

A o.ssomblé11 ;oral resolve: 
:\.1·L 1.• E' :i.utorizado o gove1·U() :i concedG1' 

ao juiz de direito dz. coro.are.a. de Bagé, Pedro 
C.•rneiro da. ~Uva. 1lhl anno de licença, corn o 
respocliTo ordenado, pa~:i. tratar de au:i. saude 
ond" lh') convier. 

Scro lidaM, a.pprovad:is e enli·a.111 em di.scus
~ão com o prôJecto, as ~cguiur.es einehdas: 

Art. 2.• l~evogam·se as dispoaiçõea em con ... 
trario. 

Sala daa commisliõos ern 16 de M:i.io de :1882. 
-!Uc(,nuo"de·:ilraujo.-Sihiiano Branr/.-Jo. O mel!lXlo favor a.o ministro do supremo tri

õuna.l de justiça, o conselheifo João Josô do 
Almeida. COuto.-Pl"ifco Pa-,.ai&o.-Ruy !Jo.r-
11osa.-Abcltt'l"do de Britt). · 

-Lc<tndro Ratisbona. 
Otrereço· co1110 emenda do projecto n. 14-1 o 

projecto n. 34.-Bard'o rle Ca1~indd. 
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N, 34.-1881-1882 

1~ SESSÃO 

A' commissão de lJeneões e 01•dena.dos foi 
presente o requerimento de Francisco .fanua.rio 
Santiago, 2° escriptur>\rio da thesourari<1- de fa
r.enda da provincia. da Para.hyba., pedin.do um 
anno de licença com vencimentos. 

Allega. o pe ~icionario e pt·ova com attestado 
medico, firmado pelos Dr.;. Pedro Augusto Bor
ges e Joio da Rocha Moreira, achar-se soffi·ando 
de b_eri-beri, de forma paralytica, pelo que ne
cessita submelter-se a tratamonto regulat·. 

A commissão, attendendo :is rni3ea expostas e 
comprovadas, j ul;0a de toda justiça. conceder-se 
ao supplicante a licença. requerida,sóinente com 
ordenMo, po.ra o que a.presenta o seguinte pro
j ecto: 

A assemblêa ge1•al resolve : 

Art. 1.0 E' autorizado o governo a con·:eder 
"º 2° escriptnrario da. thesoui·aria de fa~cnda 
d::i provincia da. Parnhyba, Fraucisco Janu ... rio 
Santiago, um anno de licença, com o respectivo 
ordenado, para tratar de sus. saude onde lho 
conviei•. 

Art. 2.0 Re>ogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das commill~õee em 6 de Março de 1882. 
-Ildefonso J ose tie Araujo.-Lnndro Ra
tisbona. 

Offerecemos como emenda ao pr~jectq n. 144 
o p~ojecto n. 95.-J. Basson.-Salustiano.
A. Spinola.- Fran!clin Doria.-Ca.it:"io.
Passos lJ.irM1da.-Mac-Dowell.-Si1iual. 

i~ SESiÍ.O 

N. 124.-1881-1882 

PUD.IEIRA BESSÃO 

A' commissão de pensões e ordena.dos foi 
pre~enh a petição do Dr. G ,nuino Corrêa. Lima, 
juiz de direito da comarca da Floresta, da 
proviucia de Pernambuco, solicitando um a.nno 
de liconça, com seus 1·encimentos, para. traéar 
de sua. saude, gravemente coLllpromettida.. 

Allega o sup,ilicante soffrer de beri-l>eri, o 
que compron. oom attestados dos illustros me
dicos Dr. Manoel Carlos de Gouvê~ e Dr. Eva
ri~to da Cruz Gouvêa, qne prescrevem-lhe :i. 

mudança de residencia., como principal agente 
ao curativo radical do~ seus soffrimentos. 

A' vista do alfoga.do e provado é a commis
são de parecer que ·se conceda a licrmça soli
citada. não com todos os vencimentos, mas 
sim com o respectivo orilenado, ll para isio 
offet·ece o seguinte projecto : 

A asse mblea geral resolve : 

Art. i.• E' :i.ntorizado o governo a conceder 
ao juiz de direito da comarca da Floresta, da 
pl"ovincia. de Pernatnbuco, Dr. Genuino Cor
réa. Lima, um anno de licença, com o respectivo 
orden:i.do, par::. tratar de sua sande onde lhe 
convier. 

Art. 2.0 Revogam-se as dispoaiçõea em con
Lrario. 

Sala. das commissões em 16 de Maio de 
1882.-nde(onso losd de Ara"jo.-Leandi·o 
Ratisbona. 

O Sr. Aristides Spin.ola:- Sr. 
presidente, foi aprescnt~o como emenda ao 
projecto em discussão o de n. i96, que con
cede licença ao juiz de direito da comarca de 
Bage, Dr. Pedro Carneiro da Silva, re1Uovido 
da cormi.rca do L'rubti., na provincia. de. B1hia. 

A' comm1ssao de pens~es e ordena.dos foi O p:lrecer da commissão, que couclue por e!llle 
presente a. petição em que o d~sembargn.dor da projecto, diz que o requerimento do peticio
rela.ção de Belém, bacharel Umbelino lllorei.J.•a no.rio foi instruido CQ!Xl dous a.ttestcidos medicos, 
de Oliveira Lima, solicit:.>. do corpo legisbtivo dos Drs. Autonio Athayde e Chagas Ros:i.. 
um anno de licença, com ordenado, para tratar Devo decla.r11.r a V. Ex. qu;i, indo â. s~cret.ari:L 
do sua. saude, gravem~nte alterada. examinu· esseoducumentos não encontrei, junto 

O suppllcante instruiu seu reqnerimento com ti. petição, o attest:ido do Dr. Chagas Rosa; en
attestados dos D1·s. IgnaciQ de Sou~lio Dias e contrei sôment11 o do Dr- Ath:iyde. 
Guilherme Studart, affirmao.do que o peticio- Esse juiz dJ direito foi removido de uma 
na.rio soffre <le cirrhose hepatica, e necessita comarca à marirem do rio S. Francisco, onG.e , 
de serio tratamento. em con;equencia das febr~s palustres de que 

A commissão é de parecer que seja a. su::i. fõra atacado e qu~ alli grassam, começou a. 
petiçiio deferida, e para isso olferece o seguinte sotfrir, segundo diz o a~tcsto.do , de he~a.tite. 

Parece não haver n ccssidade de uma licença 
1 de 12 m~zos pl).ra ·a>se magist1·ado r estahele

A m;semblcià geral resolve: c~r-se, desde que elle foi removiolo do fóco 
Art. i,o E' autorizado o governo a conceder d111 febres para uma comarca úe clima frio, 

ao desembargador da relação Ja Belàm, ba- excellcnte, qu:1l a da Bagé, onde podorã. axer
.::ha1•el Uml:~lino Moreira de Oliveir;i. Lima,uru ~ar as funcçõ s do seu cargo, sem detr1monto 
anno de licença, com o r~spectivo orden:ldo, para..L aua saude. 

projecto: 

para tratar de sua saude onde lhe conviei·. Si a cama.rce ÍOSJ1a ronc~der lieo.nça. ao~ ~ 
Art. z.o Revogam-se as disposi~.ões 0111 con- gistrados que •offrem de hepaULe c~ro~tca., 

tr;i.rio. hceneia.rfa. a. grande par~ delles, pru1c1pal• 
. ~ • '> mente aos que cxercomJud1caturaem eoml!orca~ 

Sala das. comm.t~soes em 2? de Abril de 188-. em que são endewicas a~ febres paludos:i.s. E 
-Ildefonso Jose ~ Arau;o.:--L"._andro Ra- mulestia 1uuito comlllum. 
tis/JOtia. Devo ui.n.ta informar â casa. que o attestado do 

OffereçCJ como emenda o.o projecto n. i44 o Dr. Athayde, declarando ~olfrer o peticionario 
projecto124. do hepatite chronica, é da.ta.do de 21 da Fow-
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reiro uhi1.,J , 11u:rndo w achav:J. ~q uellc inudico ! N~ ~uso vcrtento l~ou_ve = _peti~:ào ue~tas . 
ne&la côrtQ, con!.ei>l:rndo :t >alid:<de do 11rnu ! conútçocs, a qual foi a couumssão, que dim 
diplow:4 de depul.."l<lo p:Jo ~3• dietricto d:. Bahi;\. i parecer. Não e11trn na indagu~o do i;nerito 
< 1,.,. e b~m claro que n:i.o ]Nde marecer coufiança , de~se purecel', roncol'do eu1 <i,ue elle e !iodo 
•·õidc1J.;uite attestwlo p"-ssa.do por um preten- funda.do em justiç:i. c na lei. ( . .J.pofldo$.) 
d~nle eleitornl em fiwor de umjl1iz •}Ull queri:i. A questão e que ha um parecer da.do peb 
liceuç.a par:i Yolc~r i<.quelle di!itt·icto, como ;·ol- co!Dmi!~1lo, e que nós temos uma base par(\ 
tou, e onde irb defender u causa. do mesmo yota.r, füma.da no exame feito pela. mesioo. co'Ill
pret'.)ndcu t<.•, caso tive~s~ de h;i.ver, como este missã:o. 
suppunba., nova. lut:1 eleitoral. Não d<i.-ae, porém, o mesmo facto em relaç.ão 

En n:i.o tenho mi \"ont:i.de ao juiz de que se aos)ut:oa pehcionarios. 
trai.a ; lll&.S nuo posso ter c.oufiuni;a. no attes-
tado . .. O Sn. Josi Ml-at.-1.:-<:-.o :-)'ião, ha. eruendaa 

tasnbem dn co1uulÍ5';;io. 
OSn. J. P~rno:-E' ;;racioso. 
O Sn. C,\!W.\Llio REzB:;nE:-0 Or. Athayde 

é incapai de da1· attestado3 gracioso~. 

O Sl\. ARt8l1IJl!s S1>1:;0L.~:-E' um documento 
gracioso 1no n:lo pód J 1ervir de ba.11a a ullB 
decisão ju,ta d:1 e .mar,,.. :r: tanto a•sim é, no
tom os nobres deputados esta circumstancin, 
quo o Dr. Pedro Q\rnc1ro, depois de req_ ucrer 
um ao a.o de liceni;.a por sotfrer do he .i:<Lite 
chroniea causada por febres do rio S. Ft•aa.cisco, 
volto11 novawcnto pata o fóco das fibr~11,-a co
marca de onde foi remo\'ido, -e no t-impo 
em que e\las grassa111 CO!\l mai-; int n -idade, e 
là se :1cha doinon.strando, clle proprio, que não 
necessito. da licença. 

O S1· . Xguacio ::uartins: - S1·. 
presidente, peç-0 3. V. E:>.'.. que tenh:L a. bondade 
de informar-me qu:.ntas emendas foram offe
recidas a este projccto. 

O SR. Li::ot'OLOJ C'u:-.ru: - Ha ns. mes~ 10 
omenda.s. 

O S11.. l<.1:->.\c10 MA!\TI:->s: -Qucim V. Ex. 
iu:indar-m':i.s . 

Sr . pl'Csid~ute, ad ruira~mc •1uc, n~ oc.:asiito, 
c.iu •1~e o i;o1·eruo, :«J meuos P'Jr P"hwras, pt·o
chuua ecouolllia.s (a_p-Jiatlo$), concorra prira 
:.presen ta1·~w-~e ew~ml:.s clest:.s. 

O Sa. Tno~tAZ Pofü'Bu :-Não apoiado, o go-
1·orno não concorre. 

O Sn. lGl'.\CIO 1\far.:riss :-Cvucorre uecessa
riamonte, pOr<11rn O.> nouros dcput.ldos d" maio
ri:i. niio aprcsent.'lr~:tlll eioendas, 'I u1;1 trazem 
dcspez:i. :l.(J Estado,s1 não soulJessam de an ternito 
<1ue o goycr110 a.; aceita. 

P.u Sr: . Dt:rur.rn.1:-r. füc. d injusto. 
Ül"IRO Sa . DEPi:iT.rno : - Ha tamlJern emen

das de m~mbros ria oppcsi~ito. 
O .s11. 1G:>,\cro M.un:1:>$ :-Bem, o que eu 

deseJa\':l. saber entil:o, é si o governo acoita t.acs 
cmcnd:i.s. 

os~. lGSACIO M.UtT!NS :...:.As emendas foraru 
fei tas a.o correr da pcnn:i. {apoiados): ._ igual 
favor :10 omprcg~do tal.~ Não sô não se apre
senta uru v.Ltestado, ou outro qualquer docn
meuto, co1uo ne:n seqt10~ os 1101.ires autores 
dessns e,ncnrlas nos vêm garan tir s ob su:-. pa
lavrn o estado de mole~fr1 de$ses funccio-
na.rios. 

_li~r Sn. Dr.:i>UTADO :-Espere. 
O Sn. fo:sAoro lliAnnxs :-Nestas condições, 

Sr. presideutc, YOU. além elo nob:·c deputado 
pela pro\'incia da Bahia. Nãt1 sei si S. Ei.:. 
pro.:~deu com juatíça destacando de toda• as 
eU1endas só uma para. fazer-Hle OilPO•ição. 
(Apoiados.) 

O SR. A:->To:S[O P[:;TO :-Só e~te facto revela 
0$ sGntimeotos que ditaram as p:ilavras d~ no
tre d~putado. • 

O Sn. _An.rnrnE< SPr:-.OL.l dà am ~p:u-to . 

O Sn.. lG:>Ac10 MARTf~,;:-Os fundamentos, 
com que o nobr · deputado combateu ess" emen
da süo os me$tUOS que prevt\lecem om relavâo 
a <Jllasi lOdas as oull'lL!l. Parece-me <JUO S. Ex ••. 
nas o\Jserv:t.;õc~ •111c foi , não proecdou cow 
ri;>Ql'osa. j u.~ti.;.u. , dc~~ac;\udo de todas ;i.s ctJ1c11-
1bs só Ullla p>ll".> elh• se oppo1·, 11uaudo "~ 
outras csti!o cm iguae& coudi~õea. 

Eu vo11 fazer 11m requerimento e croío que 
olle tcr:i. o itpoio do proprio governo, quo nii.o 
desejar:<. que ;; c.-imara. YOtc dcspezJ1.s som ac u
rado cxalllo : ''ou rcq uercr q uc todas as emo:1u
da.s sej:mt remclti.da?S ã rospei:tivll com.mi 'l!iio 
para. sol>r·; ella., c1uittir pareeor. ( J! tLitos 
apoiftd.os.) 

E' lido, npoiado o po>t•) cnnjuncl.:uuontc cm 
•liscussilo o seguinte 

Requeiro que ~s eniendns sejam r emettidas a 
respectfr:i. commissã:o Ilªl':l. sobre etllui emittir 
parecer. . 

S. R. i5 ilo Jtinho d~ iS82. - lgtw:io 
:llm·tins. 

.v. P.-: . 'ªh~. Sr. presitkntG, qmics os tra
m1Les runrca los no nosso r egimonto p8.l'a ee 
t'Oncc,Jarom !ic~nç:i.s. O peticionado apre· 
sont:l a ~u;L pet1~.lio c\ocumcnt.:i.da com os at~ O Si•. Bas!lõou. :-Sr. presidente, tendo 
testado; .. •1uc cllc conSciJ'Uo, ou com os GX:J.- cu sido o autor de um dos projectos apresentados 
11_1e: w.;~1c?.~• 3. .-1.<10 _ so ~ubm~tcc, e es~a po:i- <:omo omenda. ;i.o <iUI) se acha em di5cuosão, 
llç:..o vu.\ ;< COIU\ll\,;s;n respo~ll\'a qun emitte ahundo petfeitameute n•lS idéas do uieu dis
o seu parecer, pondo ew nntn uilo eó as razões tiucto collega. deputn.<lo por Mina& Goraes ' 
allogaà:is pe;o pe!icio.uario, coi:no principal- eatrc~uto cumpre-me fazer algumas obse~~
m?nte. o e!;.t<lda do theso11ro, par:i. conccder-s{) ções, por'1uc seu requerimento foi t.io ;i.mplo, 
e~ hc.cni;.a. , qua não ped<irci 'l'Ota1· P'a'r ello. 
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s. E:l:. rertuer qtte Yoltcm á cornmissilo todas 
:\ti e1mendas apresenbd:i.s ao pt·ojec to. O fuu
thmento alle:ia.<lo foi que essas omend«S 1:cfo
riam-se a mag-istl'ado;;, cujo direito ti licen~:i. 
não tinh:>. sido verificado [JCrante a respectirn 
commissão. 

Si. portanto, e.~te é o fnntla1nento eu o im
pugno ·!'eL'.i.tiv :uuente ao projecto de licença ao 
Sr. Umbelino Moroii·a de Araujo Lima, i:iorque 
esle pro.jecto foi apres•rnt~\da pela curnmissiío 
com o competente parecer e ja esteve na ordem 
do dia dos tra.balhos de&tn. c:is:i.. 

O Sn. 1Gx.1.c10 l\l.\RTrxs : - Apoiado; .tem 
r:lZào; concordo com V. F.i;:: e aceito uma 
emend:i ne!lle sentirlo. 

O Sa. BAsso:-.:: ...... Assim pois, penso que o 
requerimento não se pôde referir a este pro
jecto, e ue~le intuito 1•ou a1miscnt·u· Ulilll. 
emenda restrictiva ao mesmo requerimento .• . 

O SR. IGNA.CIO M.'>.RTI:ss- : - Aceito, acho 
muit.o justo. · 

O Sa. BAsso:s:-, •. que não Leria. funda
mento desde que se referisse ãquellas preLen
çi5es, quejà foram á. commissão e tlveram o 11eu 
parecer. 

Creio que o meu nobre colleg:1. concordará 
perfeitamente com o mell pensamento ... 

ALGUNS Sns. DEPUTADOS : -Ja o declarou. 
O Sn. B.l!ISON :-••• e supponho mesmo tel-o 

ouvido decla~ar is to. 
Nestes termos mand:irei a ecMnda para que 

sô vão .à eomruissiio aq uella.s emendas aprese11-
tD.das o que ainda a c!lu não fo1•am para dar 
parecer. · 

Vem á mesa, são apoiadas e post:i.s em dis
cussão com o requerimento as seguintes 

Emendas 

Emenda ao requeri.monto 
lgnaeio Martins : 

do Sr. deputado 

Que vão á. comruissão as emendas apresen
tadaa ao projecto u. 144, qtte ainda a ella. nãJ 
fot~\111 para ter pa.reeor. 

S"h\ d:is se:lliue.i em 15 de Junho de 1882.-
J. Ba.sson. 

Exceptu&-se tambem a emenda que se refere 
a Leoncio Godofredo do Nascimento Feitosa, 
official de descarga da alfandega de Pernam
buco, -Josê .71f arianno. 

O Sa. Josi:: llfaau:o.:xo diz que é uma erne111la 
firmnda polo commissão de pensões e ordenados, 
e q uc, pu1·tanto, póde ter as regalias de um 
j:larecer. Para que. pois. 1·oltar e!la :i. com.
u1issão, si é a comu1issão quem firma a cmendll., 
e0 1>0rta.nto, quem estabelece o parecer~ 

A ida, da emenda â comrnissão ó um recurso 
·protellatorio, nada ma.is; o orador está corto de 
que o nobre deputado por :Minas ni!o teye isao 
em vista. 

Opinando, portanto, po.ra que sejam votados 
os pareceres da com missão de pensões e 01·de
nados, pede o orador que seja tambon1 iucluida 
a emenda. <ine concerle um anno de licença ao 
oflicial de descarga da provincio. do Pernambuco, 
Leoncio Godofredo Feitosa, q ue se ;i.cha grave
mente doente. 

O SI\. S.t:urnlco :-Apoiado. 

O Sr. Ignacio Martins agradece 
ao illustre olepntado jJor Pernambuco a maneir:i. 
por que S. E!:. a si se dirigiu , 

Quando se oppoz à passa.gem des3as emendas 
&em irem à. commissào,declarou que·o fazin por
que não via nem a.o menos um deputado que 
g .. rantisse qual o estado dos peticiona.rios. 

O Sn. Josi:: MARLINNO :-Eu garanto ao ?,o
bre deputado que o Sr- Godofredo se acha muito 
doente, e o pro1•a com os :i.ttestndos. 

O Sa. lGNAC!O MARTINS di:r. que, desde que o 
nobre dG~ut3do garante, sob ~ua palavra. que 
eeae petic1on.ario esti> nas condições que S. Ex. 
refere. nllo precisa ir mais adiante. porque, para 
o Ol'ador,a pala.v1·a do nobre deputado vnle tanto 
ou mais do que o parecer da commissão, 

O SR. Josi 'MARLA~No : - Agradeço muito 
a V. E-s:. 

Ninguem mais pedindo a p•la.vra, é appro
Vlldo o requerimento com as emendas. 

O Sr. Arau.j o Pinho: - Sr. pre
sidente, pedi a pal9.v-rn. lotro depois do nobre de
putado pela Bahia, que impugnou a emenda 
que tive a honr.1 de subwGtter à approva.ção da 
cawara,pa\"8. dar algumas explica~ões. 

s. Ex . começou por ni>tar que, tendo verifi
cado na secreLurin, là niio encontrou um dos 
attestados a que se refere o parecer d11 com
missilo. 

E' exacto, S1'. presidente ; vou dal' a t•azão. 
Terminando em dias de :Maio a licença que o 

O Sr. José Maria.uno não so Ot'. Pedro Carneiro da Silva, juiz de direito de 
oppõe o.o requerimento do nobre de1mtado por Bagé, obtivera do presidente da provincill. do 
Mrnas, acha, porém, que elle precisa. de um;1 Rio Gra.nde do Sul, e não havendo esperança. 
certa limitaçã:o. de que, an~es desse prai;o, pudesse obte.· outra. 

As emendas sohre as.quaes a. commissão não do parlamento, fui â secretaria e consultei si 
<lou ainda parecer, si a caroara o entender, po- era. ~ssivel obter um dos attestados que in
dero ser a ella remettidas para instituir estudo ; s1ru1am a petição dirigida à camara pelo Dr. 
ha outr:is, porem, sobre n.e '!uaes a commiGsão Pedro Carneiro, afim de fundamentar o reque
j& deu parecer, e neste caso suppõe que taro- rimeato que tinha de ser dirigido. ao ministro 
bem deve estar aquella que concede um anno da justiça para obter delle prorog;i.ção do 
de licença ao official de descarg:\ da provincia prazo. 
de Perni>mbuco. Leoncio Godufredn Feitosa. que Não sei si naquella ~cca!;ião .jà havia parecer 
esta gravc1?1ente doen~e. ~ que pro;·a com do- da. cooomissão ; o que e ce_rto e qu~ um des~es 
cumentos ue tod.i a fe. Da. l~Gtemunho pess· ai :i.ttest.;Ldos me foi fornecido e servm para m
de quo está doento porque o viu nesse esbdo. j struir a petição que foi dirigida ao ministro da 

O Sr... SEttAPBrco:- E eu tambem. , justiça. quo deu despacho fayora.vel. 
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Eis a. razão por que não existe na secret~r~a ' lA f".St:i unl €~tremo chefe liberal e em coi:id!çoes 
a attiist.ado que o nobre deputado co~ " sohct- , muito vantaJO<a~, porquo ten> a. vara. de JU1r., o 
tud!\ digna. de c,iucatões elevadas fo1 P''ocura.r · Sr. Dr. Souza Luua. 

JlOS archivos, . _ . . O Sn. ZAMA :-Não ci chefe de partido. 
Sir. presidente, quast r1ue nao o a 1mm q~1e 

compete defender a. eroend:l. {_)Ue ap1"esente1 ; O Sn . .-\R • .\.UJO Pr:rno :-Não é r:i.zão bastante 
m'"~ ã commissão da camara dos Srs. deputados, valiosa aquella que a.llegou o nobre dep\1ta.do 
que deu o parecei- term'.nnndo polo projecto 1iara proced.er excepcionalittente em. relação á 
f!<lbre o qu:1l cs.lquei a emenda. emenda que :\presontei, concedendo -um anno 

Da. commi5.'lão da camai-a fazem parte dous de liceuç;i. ao l.lr. Pedrn Car-neil'D da Silva. 
illustres medicos, os Srs. Drs. Ildefonso de Dest:<car de tantas outras eiuendas est.a, que 
Ar11ujo e Silviano Brandiio. Elles conhecem me~ece.r-lhe especial :i.ttençã.o, estudar e esme
melhor do que eu, que sou leigo no assumplo, si rilh,..- documentos, fazer qaestões importunas e 
ê ou nito g:ra1·e a molesLia allegada '-' provada. accusações desta ordern, não tem e:s:plicação 

O nobre deputado nào combateu, port..,.nto, a plausiveL 
minha emenda, com\lateu o parecer da. com- Me pal·eco 'lue, por- isso mesmo que se dão 
missão. circumsLancias, que podem dar ao procedimento 

Senhores, o modo por que procedeu· o ~~u ào nobre àeputado app1Hencias de mâ vontade, 
illusti·e collega, destacando, dentre mn:i sel'1e de µre\'ençJ:o e hostilidade, é que S. Bx. não 
de emendas <1nc appareceram, sõ essa par>\ ob- se devia levant:1l" para comb~ter um parecer 
jecto de impugnação, de s.ua parte pro'l'a que dado por uma commissão quo sa.hiu do seio d.i. 
não houve certo sentimento de benevolencia, maioria. da camarn. E, demais, o nobre collega. 
ou, co,no disse o nobre dcpu~do por Minas, mostrando muito iu~ere;se pela $aude daq_uel!e 
seutimento de justi~o.; par~ce, antes. que ai- a quem nega. os meios de tratai'·le, qu:st10nou 
~a.= razlio cs11ccial (\eterminou o seu estranho sobre :1 illlportancia, a extensão e grandàde da. 
~roc~dirnenlo. E' por isso mesmo que elle molestéa allegada. . 
nóde ser attriouido a iuotiYos ]Jarticulare>s, q11e Mas S. E~. ha de permitlir-me declinar da 
nos são conhecidos na provi.o.eia. e neste caso, sua compotencia para a dos outros oollegas qne 
<) que eu tinha o direito de espe,.ar de sua. de- se a-:.ham fil'mados no parecer. 
lica.dez~ e cavalheirismo qúe se abstivesse de 0 SR. R.nlSBONA:- E a mudança do clima 
imy,ugn:i.r a emenda po? müii. apresentada. S.Ex. aproveita. muito nestes casos. 
n~ foi Q"Gn e rogo 

Senh~res, o Dr. Pedro Carneiro da Silva, juiz O SR. AiuuJo P1xao:-Eis ahi Me ]Jarece 
de direito de Bagé, foi ,·amovido d~ comarca c1ue, q_ua.ndo a camnra elegeu o Sr. Ratisbona. 
do Urnbu, na pro\·incia da Bahia, por prete:.:- para a commis>ê.o de ,1ue fazem parte doUl! 
tos que foram largamente discutidos 11&. im- meclicos, o porque reconheceu que S. Ex. como 
prens" e uo aeuadu. jurisconsulto, tendo e>tudos profa a dos sobre a 

O Sa. SPrnor.A.: - E que não \'em i discu!l- mcdicia.~ lego.l. acha-se tambem preparado para 
são. discutir eHes assul))ptcs. (Riso .• 4.poiados.) 

A -sim, ter!Uinando estas pouca.s palavra.s, eu 
O Sn.. AttAUJO Pi:rno : -Sem duvida. Refiro tenho ainda. espernnç:t do qua o ItObre depu-

o fa~to sóiu!Hlte p!!.:'a lemb ">\r que aquelle juiz ta.do, recuando de sua precipita1;ão e reconsi· 
foi re'•lOvido na couiarca. de Urnbú por utíli- dcran<l.o 0 seu procedimento, dar'i uma prora 
darl~ Puólica,como rezava o decreto. Accus~do, de 'lllC não inftueru sobre 0 se11 :mimo moveia 
o eic-ministt0 da j•1atiça procuNu, do modo que estranho; li. justiç.a. e a verda:l.eira equidade. 
pôde, defender-se no s~nado, lllllS declarou, ReconhecerA que lhe ª'sentará rnelhorvotar em 
Ctll honra da verdade, ql1e niio faltava.m 3.<l favor desta emenda do que comb.1tel-a po; rno
Di·. Pedro Carneiro taleato, illustl'ação e muita fr.;o, qu\l podem ser considerados apparente ;· 
probidade no exercicio de sua.s foncçõea. 0 po :co ju tificaveie. (A.poiados .) 

O Sa. GONÇALVES FER.RElR.\. :- E' uru dis- S. Es:., certamente, vem dar o testemunho 
tincto magist.-:i.do. (A.poiados.) da im1iarcialiuad1J e justiça quio devem ser a 

o Sn.. Aa .. ,üJO Pr:-rnó :- o que determinou norma. de seos :i.clos, votando favo:·avelmente 
a ramoç:to foi um rei>a te falso, levantado para pela emenda. (Apoiados.) 
produzir, corno jJroduziu, os effeitos deseja- o Sr. _'\..rist.ides Spínola:- Sou 
doa. O certo é, senhores, que a discussão obrigado, Sr. pr~sid ·nt ', a volt;,.!" i tribun:i.,-,m 
h;wida no senado trouxe a gr:i.nde WJ.nt.age1n att ·nçã.o as pahYr:ts 'lV" acab«m ele s~r profo
d~ ficar firmado a l'espeito do Dr. G<1rneiro o ridas p ,]0 1n ·u illustre coUcga, cfopu.tado p ·lo 
juizo a que tem ella direito da p11rto de to<los 7" districto ela füi.hi;i.. 
que prezam a. dignidade, de que é ul'l1 juiz bo- Com3 ç0 por decb.rar n. S. Ex. qu~ não pr~
nestQ e l}Ue aquella. remoção por m~tivo de uti- eis d·, suas lições p:.ra ~xorcer s1ntim';ntos d,! 
lidade publica nii.o p11ssou de urna remoção por gencrosida.d ; . 'E:t.;rcel-os-ú, quaauo fúr prc-
tionvenienria eleitoral. ciso, con.forme os impulsos d~ meu co ·ação. 

Tambem é certo r1ue aceommodou-se logo .na. Não s~ trata, pore:u, d•; uma questão de bc-
comarca de Urubu o Dr. Sou.7.l\. Li.ma, q_ue foi nevolmcia. ou d : gcn ·rosidade, para qu: 5Cja.m 
quem deu o di11loma de representanto ao meu j ta~s s ·ntimentus invocados, 1uasde uiuaquestão 
digno collega. Portanto. como pôde agora re- d•! justiça. 
ceiar que o Dr. Pedro Carneiro volte para •

1 
Trata-sê simplesmQntc de eab·~r ai a camMa 

aquelk comarca para. s~r chefe de partido ~ Já tem prova $ufficii:1ne nos docu1llen1os aprescn-
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~do11 p~lo µeticionario pai:a conced•;r-lhe a 1 E' uma questão estll. impertinente. Não ee tra.
hc~nça m1pt<trada. Nada mais. _ . . ta d.isso: non est is focus. Não entrarei, pois, 
N~go ao ~o~r 1 d iputar!o pelo 1°. dl6tr1cto d:i. cm semelhante questão, cumprindo-me, en

Bahia o d1r tto d; entrar em nnnhas inton- tretanto, d cl 1r1tr que não receio discutil-a e 
çõ~, d; descobrir no m .·u procedimento outros provar a justiça do acto do ministl'o da justiça. 
1notfros alem dos que clarau1ente a.pr•sentei do gabinete 28 de Março, acto fundado em 
pal"a impugnar a •)menda. informação de uni president.e circunupecto, 

S. Ex. est•a.nhou que, no meio de tantas M'.ma. de toda excep~ào, o Si·. Visconde de Pa
emo.ndas qu.1 foram ~nviudl\S 6. mesa, eu des ta~ ranaguã.. E' uma questão deslocad:i. neste de
casse uma sóm•rnt;i para comba.tel". Não ha bate, que versa sobre assumpto muito di!fe-
moti,·o para reparo e menos para cen~ura. re1üe. · 

Impugnei a eruen.ta, porq_ue tinha ~onbeci- Ditas e~tas palavi•as, justificatirns do meu 
menta e_xacto do a.ssumpto, hnha._ exammado os procedimento, estou certo que a ~amara proce
resp·:ctivos _pape;s na. secretar1:1., e. o. nobre del'.Í. como entender deju5tiça. 
deputado nao pode negar-me o direito de ,. . . . . . 
entrar n $Se examo. Nmguem mais pedindo a pal:wra, e a d1s-

Não tinha moth·os l'Jal'a combatei· as outl"as cuss~o encermda e approva<lo o.projeeto com as 
enV>ndas: não as podia impugnar. Como, pois, segumtes emendas: 
<1;ior o nobro deputado censuro.: o m:u procc- A do Sr. José !lfa1·ianno; os pr~jectos n. i25 
dimento, porqu:\ só me levantei par:i 1mpagnar P- 126 offerecidos pelo Sr. Ara.ujo Pinho; o pro-
uma das crnendM? · jecto n. 34, offerecida pelo Sr. Barão de Ca-

E' uma singular censuro. ~sta. ! nindõ ; o de n. 95, offerecida pPlos Srs. J. 
Nas pouc s p~lavras que proferi em reforen- Basson e outros, e o de n. 124 olferacido pelo 

eia :í. emenda, não ha uma ·ó qu11 pos•a Mr Sr. ~ertuliano ~enriques, sendo os demais re
a.ttribuida a um sentimento de ho~tilid..de, pro- mettidos :i comm1ssão do pcnsi)ee e ordenados. 
veniente de questões polyc,.s, contra o magis- O pr~j ect.o e as eruendas approva.das são 
trado qo.e requ~reu a licença. remettidos a eommii>eão de redacçiio, 

E'. uu~ coll~ga, contra quem não tenho a me- Entra em i• discussão o projecto n. 103, con-
n~r md1<_pos·ção pessoal, ~o.m_qu&m t~n~o rela- cedendo dispensa. de ida.do t.o c;i.pitão Julião 
ç :es pa.r~1culares, o que e ,JU1~ de d1r01to em Augusto de Serra M~rtins. 
uma provincfa. distante, o R.:o Gr:inde do Sn1. . - • 
I\em contestaria o pedido, si não fossem os mo- O SR. C!An..i..o (pcfo. ordei:i) . requ:_[ e obtem 
tivos que expuz, a natureza da. molestia. e a que o prOJecto tenho. uma so d1scussao. 
pouca fé que merJce o docun1ento ~presenta.do Ningueru pedin~G> a. pala.vra. é o projecto 
pela. parte. approvado sem de\>ate, e remettido á oommissão 

O illustre membro da commissão, o Rr. Ra- de redacçáo. 
tiabona, disse-nos, ha. pouco, que a mudança. . Discussão unic~ da emen~a. do se~a~o ao_pro
de c lima. apro;1eita. muito aos individues que Jecto n_ :111, abrrndo credito ao m1mster10 da 
soffrem de hep1üite ehronic:L. Eis-ahL O cli- marinha l':ll"& p:i.ga.mento de vencimentos do 
ma fresco e saudavel de Bage muito aproveitará desenhista da repartição hydrograpliica. 
~o ~oente, onde pod •ra, exercendo embora. a. Niio h9.vendo quem pedisse a palavra é e11cer-
JUd1catura, submetter-se ao tr 1tamento, que rada a discussão e a.pprov~da a emenda. 
sou estado reclamo.. "i ó que est.& doente· A E d" .- · · 90 
pro•a do que esse jui~ não liga importancia a ntra em iscus~a.o 11:n1ca o prOJe~to n. , 
pretensa. molesta <>stâ uo fa.:·to, qua. jâ referi, emenda do sena.do, abr~ndo um credito :i.-0 go
de ter volt •do pma o Rio S. Francisco, e lâ verno para fa.zer ~ll'ectivo o pagamento das 
conserrar-se. E' uma prova cvidento de que não vantagens, que de1:rar= ~e. ~erceber os pro
é verdad dra a allegação de molestia, que jus- fessores da escola de machm1s.as. 
tifique a concessão de um:i. licença. de anno. Não ha.vr,ndo quem pedisse a palavra. é en-

0 Sn.. ARAUJO Pnrno:- o Dr. "Pedro Car- cerrada a discussão e a.pprovado o projecto. 
neiro fica mui o agra.decido a. V. Ex. por este Entra em discussão o projecto n. 49, emenda 
'!1tids.Jo que lhe inspira a suo. saude. do senado, abrindo credito ao ministerio do im-

O SR.. ARtsTmr.e SPrnou:- Alleguei que peno para paga.mento de aubs~dio a sana.dores 
o attest1do não merecia confiança. e deputados. 

O Sa. CANTÃO:- V. Ex. não tem o direito de E' a.pprovado. sem debate. 
por cm duvidn. o· attestado me-dica; não lhe re- Entra em ta die<!ussão o projecto n. 23 A. 
conheço autor.:dad, p:i.ra isso. sobre estrada. de ferro de Baturité. 

o Sa. Al.\IsT!OES s~1sor . .t:-Tcnho, desde que o Sr. Alvaro Cam.inha :
se trato de um attesta.do de um medie.o susreito, Sr. president11, havendo entrado mai;i de ums. 
que es~:i.va fór • de sua clinica., occup<l.do com vez nt1. ordem do db. este project<> sem q_ue 
umn questiio eleitoral, MU :1ttestado dado nas chegasse a ser discutido, acreditava q_ue _elle 
circuinst>1nchs referida'- tivesse hoje igual arte, pelo que de1xe1 de 

O nobr" deputccdo, que me pre~edeu na. tr~- tra~er n.lgons dados est.a.tisticoB e apontawenlos 
buxa, q_uiz de3virtuar o debate p~ra., apro~e~~ necessa.rioe para fundamentar ~ impugna~.&o 
tando a occasiào. tratar da remoç.ao dos te JUIZ que vou fazer ao projecto, nos termos em que ~ 
de direito. ach:i. elle concebido. 

V. r.-G3 
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Sem embargo disto, julgo de meu de,·er fazer 
a1~umas considerações no intuito de prov:J.r que, st h :>. ~~ provincia do Cearâ absoluto. neces
sir:b.de de trabalho e d" meios de transporte que 
o facilitem e e desenvol\'am ; ei lla. uecesside.de 
nrg-ente de 1una estrada de ferro do littor:.<l ao' 
<élilo. nàJ deve todavia ess:i. via f •rrea. ser a 
ciue consla do projecto. O prolongamento da 
cst.r:i.da <le Baturité em direcç:to a Quixeramo
bim e ao Carity, quando outra região, a mais 
populosa e agricola do O,ará, e,;tá r eclamando 
semelhante melhoramento, não é o que ma.is 
intere5sa. à p~o,-incia. 

O Sa. B.u\:\.o nE C.Qllll!DE :-Não apoildo. 

o Sa. R.\TISBO);.~ :-Em geral e. 
O SR. PoitPEU :-V. Ex. podi:i. resernl.r-se 

p~ra a. 2• discussão. 
O SR. AI.VARO CA}ll~líA :-NR.o devo ag u:ll'

d:i.1- a por'lu" pretendo ti::r.roina.r .O qu e t •nho a. 
a dizer, petlinrlo que o projecto ,·olte :i com
mi s!o respectiva para. que. tendo em conside
r nçiio o que a.presentei a. est.-. ca.mara., a r espeito 
da estrada de fe rro do Aracaty, haja de :nterpor 
seu pare,er sobre amhos, form11l11ndo unl pro
j~cto que ma.is consulte os interesses do Ceará; 
por Í$S? entendo que o projecto em que<tiio não 
de-...e p:>S!:tr i 2ª di• ·nss:lo sem que eu o.dduza 
os motiros ju~tifk\th·os do raquerilllento que 
1•ou :i.presentar e que julgo indispens~veis para 
o esd:i.re~im~nto do assu01pto. (.ip;i>'tcs .) 

Hei rle promr a V. E:i:. qne o prol()ng:unento 
do ostra1l:i ele forro ele fü.turité ao l]Ju e dahi 
ao C<\riry <i faLal a.os interesse~ da pro
'-i11cia. 

O $R. R.,•1s11ox A: - ~ingllem falla. cm 
l·~ó : ó a unica estra<la sah•adora do Ca;i.r:i. 
( .i poia,fos. ) 

O Sn. A~"l".\Ril C.umm.\. :-1 ... 11ço aos nobres 
deput:idos <rua maouç:im. 

O SK. 13.,1\:\0 oi:: C.1:-'t:;ni :-Não ha um sô 
deput:1do do C··arà. que concorde com est..'l. 
opinião. 

O Sa. Ai.vAnoC.i.:.i:1:;11.1. :-Ellperodemonstrar 
a V. E,;:, que ,_ unica e strada qu.i, na.s cir
cum.;t:mciM actuaes, se torna urgente para 
niinha pro,•i nci 1 e de nece3si'.!adc indí:clinavel 
é :1 do Ara.caty ao Icõ. (Apartes.) 

Não ha muitos rlias, apresen tando o pro.jocto 
respectivo, disse eu que o eornmercio d'l Ara
caty quei:t~se da tivalido.de do cornmercio do. 
c~p1tal do Ceari, que lhe tem crea.do os mais . 
sérios embar:i.ços a seu desen~o1vimento e pro· 
gresso, procur11.ndo supphnt:il-o. Aoi•edit'l-ee 
a!Li que só a essa 1enienei'! se 'deve a idéa do 
prolongamento da cstrad~1 de Baturité, conforme 
se acha no projecto. para. o sul. 

O S11. POllPEU:-V. Ex. suppõe uma riva.li
dacle qu.; não existe. 

(Ha outros apartes.) 

O SR. AL>Ano CA'.lfTNR.l :-Peço a VV. EEx. 
que me dei~om proseguir ; a verda.de resukirà 
d& disc':1~~o. Para vrov;i.r que existe seme
lhante rm ihdade, cujos :resultados são funestos 
" provincia, t~nh.o neoessida.de de rGmon~r-me 

a uw facto de nossa historia economic.a, da. 
historia. da província. 

O Aracaty tinha outr'or3 uma alfandega 
cuj:i. renda a.nnua.t ora auperior â das alfandegas 
do Rio Gra.ude do Norte, P<1ora.hyba, Ala.gôa.a, 
Sergipo, Espirito Santo e Santa Catbarina.~ 

Este facto, por si só, evidenei:i. a impertaneia. 
commercial que tinha 1'quella. cida.de, qne en
tão alimentava um activo commercio.de im
portação e e:i::porta!)ào direet.a para os mercadoa 
da Europa.. 

A renda da alfandega. do Ara.caty , crescendo 
annual e progrrissiv:i.mente, promettia. aLtingir 
e e.,;cedcr a cifra <!.a. Forta.le~a. quando o eom
mercio desta e.ida.de procurou nullifi.car o da
quello, promovendo a e>tincçio de aua. alfan
dega ; dosde então começou a rivalidade, e a. 
ta.l ponl.o chegou a. 11 de Novembro de i851., . 

O Sn. B.~RÃO o~ C.1.Nrnnt : - São co11saa 
muito pequenas. 

(Ha· o~trO$ apartes.) 
O SR. ALv.i.ao C.i.:.mNBA:-Como pequellAli? ! 

São cous:i.g de muima importa.ncia. para o fu
turo e conomico da. província.. São cousas que 
eu Dão posso dei:i:a.r de referir, pela lição que o 
pas•a.do d:i ao foturo; porque têm relação com 
o assumpto de que me occupo .. Aos :.pari.as que 
acabo de ou1•ir 80b:e o porto d_o Ara.cat:y re
spondo que elle é talvez o melhor da provmoi9.. 
(Aparte~.) 

Peço aos nobres deputados que me ouçam, 
qua me deixem completar as conaiderações que 
ill. fazendo. 

Von; :-Dehem fallar o orador. 
O Stt. ALVA.RO CA~m!HA. :-?oi-decreto de U 

de No vernb:o de 185 l, Sr. pre~idente, foi ex:
tinct:\ a alf:i.ndega. do Ar:i.caty, e:S."Ct:\mente 
qu .ndo e\l:i. m1ior l''>nda arrec •d:.vs., qn:i.ndo 
aquell • cid'\de desenvolvia todos os 1111for.;os de 

··$11, industri~ .de s~u coinmercio. Os rela.torios d& 
'>utr 'or:- dão notích de que nés.~e semestre (o 1• 
.te iS5i-1852). que aliás niio se completou, o 
rendimr.nto d·' dfa.ndega. do Ar:\0·1ty foi a.penas 
in ferior de 2:000$ ao rendimento, do mesmo 
semestre, da alfandega. da ca·1ita.l do C:!llrá. 
Est~ fact-0 p rova, po~ st sô, que a. cidade do 
Aracaty por sua. posição geogr a ?hiM, por sen 
porto, pela índole laboriosa de seus habitan te;, 
cst~va. destinad:u. competir com a da Forttthz~ ,ai 
mil embaraços não fossem oppostos a. seu com
mercio,no inhlito de se lhe tirarem as vant:igens 
que tinha. como einporio do aul da. provincia e 
de gr;,nde parte do Rio Gr ... nde do Norte e P:i.ra
h yb\. S11as relações cornmercia.es iam até a.o 
centro de Pernambu.co e Piauhy. A capital, 
visando chamar a si o commerci.o que até então 
se fazia com a cidade do Aracaty, promoveu e 
obteve, como disse, a. extincção da a.Iludida. al
fandega.. 

O SR. RATISBONA: -O acto foi de um mi
nistro da fazenda muito circumspect.o, o Sr. 
Visconde de ltaborahy. 

O Sn.. At.nao C.1.11mrn:.-1. :-Qual foi o resul
tado de sernelh:.ntc acto; o que lnerou com olle 
a provincia 1 ~~a. · 

Todo o rendirnento da alfa.n~ga. do Araca.ty, 
todo o commercio de iroporb.çio e uporbçiio 
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que por a.hi se fazia com a Europa pa~sou, des
de lohrc, pra ll alfandega do Rio Grande do 
Nor"te. Fo1 esta prov incia que hi crou com a ri
validade do comw.ercio da Fortaleza. 

O Sn. PoMPEtr : -São factos que precisam 
ser provados ma.thematicamente. E' preciso 
prova.r que a alfandega. do Rio Grande dú Norte 
começou a. render mais do que rendia. anterior
mente. 

O SR. AL v AR.O CAMlNHA : - Respondo á ob
servação do nobre deputa.do, chamando sua. at
tenção para. os relatoríos do miuiaterio da fa
zenda., que compulsei ti.inda ha poucos dias. 

O Sn. PoMP1mZ:-Devfam ser Iídos. 

O Sa. ALYARO CAMlSHA: - Si viesse prepa
:rado para esta discussão, fal-o-ia. ; entretanto, 
si o nobre deputado e:dge semelhante leüura, 
pedirei q uc me \'enham e~ees 1·ela.torios da se
cre_tar ia. ; julgo, porem, maia acertado, para não 
.tàtrgar a. attenç.ito desta camara, insen r em 
meu discurso, para o q.ue peço licença, os da
das estatísticos fornecidos por taes relatorios, 
com o fi~ de pronr o que ~enho dito, e que, 
com a e:s:tincção da alfa n:1ega do Aracv. ty, não 
melhorou a renda da da Fortaleza, multiplican
do-se extr~ordinariamente a :reoda da a.lfan
dega. do Ri~ Grande do Norte, por onlle come
çou a. fazer-se o co mm e reio de importação do 
.Arac11oty. 

Si invoco, por argum o. nto de P"1• l<!ade, a 
extincção da. a.lfo.ndegi\ do Arac1üy, o p~ra l•llll
brar que a t ~ndeo.cia 4acent1•aHsaçito, de abso:·
pçilo, m:mif;atn~a polo commerdo rb <?apitnl 
~cantestaçJes), tom •empr1 r~d1.u1<111do em pre
JUizo da provincia e r•m bm10ficio dae provincias 
vizinha<, e quo ~uccedeu co111 o proionga
mento da c•trad11o do Corro d11 BaLuri ló para o 
•ul o me•mo pheuoruono. 

A o~tr.1da de ferro de Mo~sorõ a Pau do' 
Ferros, pal'a. a 'l uai a presidenci 1 do Rio Grande 
já chamou cone 11rrentea. viri 11cabarde todo com 
o commercio, que nctua.lmente n.inda.;e f:lz pelo 
Ars.caty, sem que a província do Cew:l c a 
swi. capital tire proveito a.lgurn da.quelle pro
longam;nto. (Apartes.) 

Si em vez da. de ferro do Ara.ca.ty se iizor o 
prolong&!l!.ento da Baturité, e11ta não impedira 
que a maior parte do comme~cio do sul do 
Cearà e seus rendimentos passem para a estruda 
deMossoró. 

O SR. BEZERRA C.&.v,tLCA.;NTJ _dá um <i.parte. 

O SR. ALV.1.RO C.1.:1nNBA :- Estimo lJasta.nte 
ser apoia.do pelo nobre representante da pro
vinci:i. do.Rio Grande do Norte. 

(Cr-u.oam-se muitos apartes.) 

O S&. PRESrDENrE:- P11ço aos nobre d·~pn
ta.dos que não interrompam o orador. 

O Sa. ALv.1.ao CAMINl!A: - O Rio Grande do 
Norte, de entã'.o em diante, viverá. da seivn da 
província. do Ceara ( ·cmtestaçc>es); su1 estril.da 
de ferro sarà. alimentada. quaai que e1dusiva
m&nte pelo commercio de grande pari.e de 
minha. provincia.. 

O Sa. Tao:1az PoMPEU: - Em g-rande parte, 
mas não ei.:.dusirnmente, como V. Ex. q·~er. 

O SR.. ALVA!\O CAMINHA : - Mas diz-se : o 
prolongamento da estrada de fe:·ro de B;.turitci 
a.o lcó ira procurar o commercio do Rio Grande 
do N"orte e da Parahyba. E' inexacto; era ne
cessario suppor que o commercio da provincia. 
do Rlo Grande do Norte se internas se pelo 
sertão a dentro para. ir \>roc.urar a via-ferrea de 
Baturité no lcó ou pro:oumida:ies, lutando com 
despezas de transporte :i.nimal e com uma ta
rifa pes:ldis~ima , como necessariamente deve 
eer, pela extensii:o de 74 leguas que ha de ter 
quando chegar á.quelle ponto. · 

(Cruzam-se muitos apartes.) 
O S1t. R\TrssoxA da um aparte. 
O SR; ALYA!tO G.um;iu :-O nobre deputa• 

do t.alvez ignore que outr'ora a provincía do 
Rio Grande do Norte tinha um agente fiscal no 
Aracaty por onde se fazia quasi todo o seu 
commercio, assim como o de parto da. P,irabyba.. 
Pois bem, tem sido ta.L o syst~ma economico 
adaptado pelos poderes provinci·,es do Cesr:i que 
hoje dá-se o inverso:é o Ceará. que tem um agente 
fiscal em l>fossoró, por onde ji so faz ex orta~ 
çiio de grande [larte de seus productos com 
gra ye prej uizo de suas rendas e commercio. 
(Apa~tes.) 

Parece que o commtltcic da capital do Cea.rá, 
no intuito de absorver tods o comrneNio que 
scmpr' so fez pelo Aracn.ty, prefore v'el-o emi
grar para a pro\·Ü1.cia. vizinha, d~sde que o 
não póde conseguir. 

(Cru.;am-se dfre1·sos apartes.) 
Defendendo o p~ojecto da estra.d.à de forro do 

Aracaty, entendo que zelo muito niaie os inte
resseii da minha !'rov incia do que os nohres 
deputa.dos. · 

Voz1t& : -Pôda esta.r convencido <listo, :nas 
esta e rn e r1•0. 

O SR- MEi:os dâ. um aparto. 
o Sit. ÂLYAl\O c.,)l!:SnA:-0 nobre <.lopuLado 

não conhece outão a provincia. do Ceará.; tem 
vh·ido e~clusivamente na cidade da Fortaleza e 
só por isso ousa fazer parallelo en ti•e a região 
que deve ser percot·rida pelo prolougamento da 
estrada de. Baturitó e a zona marginal do 
rio Jagw.ribe, cuj a fertilidade e:<:cepcional 
foi attestada ha. poucos dias pelo nobre depu
tado pelo 7° districto, que se fundou em estudos 
do Sr. Ré'<'y. 

Pois o nobre deputado pelo i 0 districto. vem 
di2er que esta região 11:io é tão fertii como a 
outra, que aliás e inculta. e incultivo.yel ! l 

O Sa. Pol!PEU :- O nobre orador tem torfa a 
razão. 

O Sn. At.V,\RO CunNHA!-Mas, si os JlObros 
de?uta(\os roconhe'?em qu~ o Ya!le ~e ~gu.•
ribe ~ a p:i.rte mais populosa da provtncla, 
si reoonhecem que esta zona é a mai~ agricola, 
como poderão justificar o prolongamento da es
trada de ferro de Ba.turité, que \'a.Í atra,·ess~r 
40 leguas quasi dP-serta.s, n:ill havendo a. pos111-
bilidade de rendimonto que dê ao· menoa para a 
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quart.'\ parte das d~SJ:lezas cl·escídas de sGu) que tero a pro•·incia. Ha poucos meieB, quando 
cus leio ~ l ;i.\ü estive, :i.ch~va1u-sc fanJe,1do$ dh·e;-s;is na-

. . 1 \'ÍOS, alguns de longo cu.rso e g~ande calado ; 
(Cn~;:am-sc mu 'la$ apai·tcs ·) e a prov:i. do quo d bom asse porto cst:i no facto 
O prolongamento da estrada de fer~o do Bli.- de exigirem as companhias de segm•o meDOL' 

turitci tem o s~tt objectívo natLiral, qu-J vem a 1 premio para os navio• <1ue se dh·igem po.t:). lã, 
sor Inhanrns. gntr~t:i.nto como o Yalle do Ca-) do quo para as que vfio a Comocim, qnc se pre
riry é de um:i. fertilidade prodigiosa e seu com-· tende set• o i:nelhordo Ce~r:L 
moreia sG fez setUpre para o AraCll.ty, entendeu Senllo~e<, uma d:1a du:i.s est1·adas e de abso
a capit«l qM iBto não devia continuar, que lut01 ne ·esaid<1de e d, g1·a11de futuro; ou a do 
devia forçar a. natnreia dtl.s cousas, ainda q,ue A1•ll.ca.ty ''º centro, dem::mdando as e:s:tremas 
tivesse de: assar por cima do iinpossive~, e.digo das àuas provin~ias limitrophes, <).lle são qua~i 
do imposfrrnl por,pie nenhuma prov:inc1a do parall.ela< ao curso do .fagual"ibe, ou a ·e~triida 
lir;1zil está nt1s condições de prolongar uma ds Mossoró, dirigindo-~c à~ exLremas Ja p1·0. 
cslrada de for;•o, na extensão de 40 leguaa, com ,•in ·ia do Cead. 
n es,1er;).1l~'' de col~e1· a!gi:ma ron?a de ois de Si a •a.so p1·e ·cder a rnusLruc<;iw da e~trndt1 
;;triivossarc~;-. região quas1 deahauitada, qLinn- de Mossorú, !\ proYinci<1. do Ce;i.rà vcrâ Ben ~om~ 
do aliâs se póde cheg;1r ao mecmo 11onto !;or ntercio en'.'.a1ni!lhar- 'º em grRnde l_}at·te para 
meio M uma· linha._fill"r~a. •1ue,_n.o yercu1·~0 de alli. (Contcsta~'õcs.) Sour' i~Lo uão pódo havet• 
40 Jeguas, vai servir a iO mun1c1p1os <le popu- duvicfa. , não nos illudamos. 
lação a mais densa que se póde encontrar no 
paiz. 

Sim, seubores, ao pass<l ciue o prolonga
mento da eetr:i.da da Baiurite ni!o encontrará., 
ua. distmcia de 40 leguas, seDão a poyoa<;.iio de 
Qui:s:aM, a e~Lrada de A~aCAty, convergindo 
par11- o mesmo ponLo terminal, em igual dis· 
tanci:., tcr:i. de at1·iivessar e pr3star o mai.s va
lioso auxilio ao~ municipio;i do Ar:>caty, União, 
~i. flernnrc\o, Limooi1··i, :i\lor;.da Nova, Jngotii
ribe-meri:n, Pereira, Cachoeh•:>. lpu e ft'e[;\leZi?. 
'l"· RirLrho do Snngue. 

Mas niLo é $Õ ;\. ostes municipios, Liio pora
losos qua-::ito agricolas, que tem rle aer\"it <1sl:i. 
est~:1da., dentro de um percurao apcM& de 40 
lcgu11.s. Aa pro.,.incias do Rio llr:inde do Norto 
e fa. Parahyb:-. hão de ser-lhe nec<Y•s:i.riam~nte 
trihtttArias. 

(Crú;cim•sc muitos ap:u·tos ~ ~ s,-. p,·~sid~n· 
tr J•cciai11a o.tc-.nçao.) 

O cou1111orcio de g:amk1 \•«rle clesl:ls U\t'.1~ 
producia~ ~01npro so foz pcl•> p~rto elo Ar«caty, 
<tU<I ú a. sahida natural dê tod1Ja os eeun pro• 
ducto1; e, r.ipito, dll5do o dia. em que nêíu !'.(! Li~er 
em ,·ista. o~ intero~ses da pro ·incia. 0111 r~b~ão 
ao rn.llo do Jaguaril:>c, e se fizer o prolougamcuto 
d!\ cstrad:1. de •.• 

U)! SR. Di::~L-r.1.00:-A zona q_uo mais i11le
msaa ó o sort.âo. 

O Sll. Ar.uRo C.utr:'rnA :-Esse prolongá
mento só interess:i LI. pt"o.,.hici:i. do Rio Granoe 
do Norte. 

(Cr<A;:am-sD muitos arartes.) 
Niio receio impopubrisl<r·me com o ~o:nmer

do da Fortale2a, desde que cumpro o meu àev~r. 
I~efendo ~ intere~ses geraes de 1uinha provin.· 
eia; ella me farâ. justi~ii. (Apoiado$.) 

Quero que contr:idig:i.m, com thdos esiat\s
t.icos officiaes, o q_uc Lenho dito. 
. U~!. 'l"OZ :-Que.! e o porto de u1ar mais pro

x1mo. 
O Sa. AL".\ll.o C.\õil:sl!A :-A cidade do Arn

caty fica situada ã margem do Ja.gu.:i.rihe e :i. 
duas lcguas do Oceano. (Apartes.) 

Di:t--se que o po~to do A:rar:i.~y é mâo. Si niio 
é O melhor e \lW dos melhores, ent~e Oi pouc()S 

Q SR. R.nt;;aQ":'.\.~- Neas' caso s~t·i:i. a ~.api
tal que perdi:i., o nito a provincia do Ceará. 

O SR. Ar.\· Ano CA~H:o.aA;- E' prinoi.palinenle 
a provincia qtte ~<cm a perder. 

O truçado d:• est1·;.).d, que dew: it• ao lcó e 
CraLo é nece -sarfa.men~e a11uoI!c que G;t . .i ind~· 
eada. p;;l:-. pt•oprin nat11r ·z:t. isto é o d:1 na 
fer?ea do At•acaty, <tUC tem de sub!r pela mar
gem diroik1 elo Jaguiiribc, seiu cmcontrar or<1b:i.· 
i•aço (fo qualhhnc :ilgunn., a nilr, ser o tcrreuo 
m11i,; ou 1nenos lig-eiran1ento :iccidentado, sem 
cncontl' ·1· grondes oori·entes, ou quJ.o~quer 

o\}jectos rpte e~ijam obras à':'lrte. 
O St\. R.~T1~Bo:;.1.'.-.Ahi tem 1·azlio. 

O Sn.. ALn,l\<) C1'.~tl:;1H:-O cont~~rio di.;;lo 
ha. de s11cccclc~ coni o prolonga.·ncnto d~ e~
tr~i\n 11 · Ifa~1irité ; olh tem de atr:ivcssnr nac!a 
mcnQ:> ele seis rias,ci.1\e dG~:ip11:weccm iio vo~~o, 
111~s "1uc du1·•1nte o inv••rno hão tle destrnir,pola 
impctuosiclarlc do sua.s aguas, todas a~ OUl':L' 
d';r.rtc, t.od.as u.s ponl;;s <\UC ~" frt.(lrcin 1\u1·a. domi
nar sua.H, rnsLa.s ~orrentes. (G'I'!?~'º''' se 4,:,:~i·sos 
ayiartes .) 

() ~I'.. Pn•:":>tll~;:.;tE. -AILimção ! Pe~.o ao 
oro.dor <jUO restrinja o $0tl rlii;ct!l"so, porrttte ::>. 
bom ostà dada. 

O SR. B.uüo IJ :; C,L'\'t::>r>ii (ao orado;·): -
V. Ex- d:.i.-.~Ll'! licc11-;a par" ULH apa1·te ~ O <iue 
V. E~. deve dizer ó rtuc, ~:into a esti·ada de 
At·iicaty, como nde Hnt•1ritô., são de grande 
utilidade à pro'l"inci:t ('l.po;,._,r.os), inns não ').Ue 
a estrada de ferro de Biitaritó v:ti preju licn v. 
àe Arncaty. Ambas s&o de g;·il.nnc utilidade; são 
necessl<rias. 

· O SP.. P11.1::srnun: : - Attcnção '. 

A <l~scuss.:io n;to póch continu:i.r :tssim. Q11rn1 
tent :i. p~b.vrii ó o Sr. Alniro·Caminhn. 

O Sn. ALYAno C.unx!IA: -Tenho :l folic.·i
d:1d', Sr. pr.>s(dente. de :mslcmt:i.1• um~ idé:i. qu·" 
repilo, ~ <le todo o interesse p:1ra a minh<> pro
vinc\a ~ rpte é 1nconip.tti,·el ~~in o proi ,cto 11uo 
es.tou clis~u tin:lo. · 

O SR. R 1 T!SJJ1x.\: - X·,st~ part~ 
disérepo. · 

s-0 ó que 

(Ha. o>Jtros aprines.) 
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o sn.- ALVARO cA~rll!HA : - Peço a V. Ex., 
Sr. presidente, qttc i11c g.1r::nta a p:i.lavm. 

O SR. PnE5!DENTE: - Attcnção ! 

~ Sn. ANTv~·ro PrNTO : - ContiÍ11io, . vai 
muito bem. · 

O Sn. Ai.v.uw C.rnmHA : - Desde ritte ~e 
estu~ou. o systema da viação ferrea ela minha 
p:ovmc1a ficou assent~da a. opinião de que cle
na;n, haver tr<!s estradas: :i. <l·• Fort:i.leza :i. Ba
turite, a de CBmocim a Sobral, e principal
ment0 a de Ar.1cn.ty ;10 Icó e mais tarde ao 
Crato. 

Estou informado de que entre outros o illus
trc e finado senado_r peh minha provincia, o 
Sr. Pompeu. proferiu uw notrwel disc1trs0, cm 
que advogav:.1 ... 

O SF.. PREStoE~TE :-Peço ao nobre deputado 
que se dirija :i mesa. 

O SR. Ai.VARO C.un:rn.l :·- Dirigiti.-me neste 
momento ao nobre deputado pelo 70 dis~ri
cto, pela refe1·encia honrosa ao seu illustra 
pai. 

O S:it. THO}Hz Po>rrJW :-Agn1.deço a Y. Ex. 

O Sa. Ai.vARO CAmNHA :-Est0u infirmado, 
dizia eu, que o illustre finado senado1• Pompe11, 
um dos c011.ronses que mais conheciam a nro
Yincia, tr:i. tando (fos vias-forreas do Ce.v.rà 
l'rovo u á Stlciedade que a estrada de mai~ 
futuro era a do Aracaty ao Icó e Crato. 
(.4.pa1·tes .) 
. Um illustra representante de minha prDvin

c1a, que tem assento na c:un::.r:.1 ..-italicia o 
Sr. Càetro Carreira, por occasião do fia"ell; da 
secca, discutindo a qucstii.:> u.- impt·cns~-. diose 
que 11. a estr:\da de Baturi lo nunc:.1 podera ser 
lev~do. a.o c,·ato ~em grande •o.c1·ificio; que a 
sahida natural do Y>klle do Cnriri 0sü in,licnd••· 
pela topographb do terrnno, isto e, pP.hl 
margem direita do Jagt1aribo o porto do A1·a
caty . .,, 

Neste sentido têm sido cscriptos 011lros tt·a-
1.ia.lhos do engenheil'os da inin.ha pl'Ovincb 
entra os qu:,es citarei o Dr. Linhares. (Coii~ 
testações.) 

Cit •-se, pot•ém, a opinião do Sr. Am·ir'lio 
m's e~te c11genlrn[ro não conh·~ce o tertcno ~ 
as con~içõ~s topogi·aphicas da zona., que julgo 
apropriada para o prolongamento alh1dido ; 
nunca passou do Bntttrit<Í, nunca foi além. 
(Contestações.) 

O S:a. AxTOl-."IO PINTO: - E' verdade; nunca 
foi além de Bri.turité. 

O SR. ALVARO·CA)HN!IA :- Elle proprio re
fere-se a.o testemunho de outrem ; ignora l:l.nto 
n znna. que tem de ser eorrid• pela estro.da do 
Amcaty, como a que tem de ser :i.travessaàa 
pelo prolongamento da de B~tu.rite. (Crmtcs
taçúes.) 

Si assim não fosse aquelle engenhe 'ro havia 
àe :cconhece1· '1 ue o p1'olongamento em <J.Ues~lo 
lem1.de dese~volve:-ae f>Or um:i. Ngião q11:i.si (le
serta. Na d1s~tnc1a de 40 leguas existe um 
po~o.'ldo, Qui:i:arhi.; o terreno não o :i.gricola. é de 
cnação. l'Jada produz e nada poderã produzir 
P!U':J. o ~11turo tal estrada, B~ lhe quizerem dar :i. 
dll'ectriz q11e t!!lnsta do prOJecLo. 

Não h~ mui~os dias,, em conversa que tive 
com um import:i-nte criador da minha provincia, 
tle Qu:i.:e1•amobun, na presença do nobre depu
ta~o ~ue esta a meu fado (o Si·. Barão de Ca
mnric), confessou clle que o prolono-amento da 
estrada de Baturité, com dirncç:lo

0 

ao Icó erá 
fatal aos interesses d:i provinda. ' 

O Sn. B.1.Rfo DE CAro;c:o;nÊ:- Ao Cal'íry. 

~ -~R. Ar,v,mo .CA}ll::lll.I.: - Não, senhor, a 
opm_1:w 'lue. mn.mf~stou é ciue de\-i.~ passar por 
;lfarm Pere1ra, ctl.Ja producção de aJn-odiio é 
espantosa. 

0 

o s~ . RA T!SSO:'(A : - DetlS nos li ne deli a 
por ah1 l 

. O Sr~. ALvARO C.nu::-;it.~: - Mas u " uufoa 
du·cctnz que clla deve ter. 

O SB.. RATrsso::-<A: - Eu direi a V. ~x. 

O SR. ALv.mo Ca~HNH,~: - Pergunto ao 
nobre depntarl l, si acaso fôr prolon"'ada a. 
osti:::id:\ de forro de Baturité ao Icó,"' o que 
sel'a de~sa_zon:t a mais ric<\ o mais popttlosa 
da pNv1ncm, com to municípios que vão do 
Aracaty ao lcó '{ 

. Um desses municipios, união, que fica (1 

c_11~co legl1:i.s do Al'acaty, ,jà o disse nesta casa, 
tinna ha poucos mezcs uma colheita de :1l"'odão 
avo.2ia.!a e.m 4U~:OUO$; :-onsta-1uc que plnn
k\ÇM rmus cons1de1·avel Já se acha fci t:i. pai·;• 
este anr10. 

Tudo esse trabalho é. d:i. p~quena Ia.vonr:i., 
dessa pobl'e gente que a.indt1 ha pouco morri::. 
D. ~o"'e a lutava com os horrores d:1. eecca. 
HoJc ella não Jlf:dc senão meios do lransporto; 
entt·etanto os nobres deput~dos quêrcm pl'iYàt• 
esse o todos os outros municipios elo lerrenc 
iguallJ\ente Cortil o cultirndo, de uma estrndn. 
q•te teni ele Íl', com o prulongnurnnto projo
ctado , M lc,i ll Carii·y. co111 a unilln difi'orança. 
de •1uc cri1 u:u" hypotheso torlu ;\ vin-fe1•1·oa do 
por<!ur1·ur .JO t~gni.s àe 'I uo.si <l~sc1•to o cut 
onLl'a te~:\ tfo alr:i.1·ess~1· 4U leguas du.s melho
res e nmis lJovoad:i.s da provincia ! ! 

Esta zon~ ú a mais fet•til e productora, e é 
por CBll\ raião que o Arac;i.ty, ,1ue fica 'í mar
getn do hguaril>o, foi som11re uma cidade im
portante, por seu movimento, industria e com
mercio, que ~e proc ~ra arrancar-lhe por 1neio 
de u1nn estrada, cujo traçado é tão irt'ealizavel 
qp:ti;ro i11convenientc aos interesses d:t ~ro
vineia . 

. Vi :ilg11ns :iorigos do nobre deputado (i·efe
~·indo-se ao Sr. lfotisbonf<), m:u1ifestarem sua 
indign:ição, de modo mais que significativo, 
por esse golpe ulti.ao que se procun. desfechar 
c~ntra aquolla cidalie, !!"oipe r1ue não hn. de 
foríl-~ sómente, mas princip~Jmente ao Ceará 
nos so·1s m:iis ~aros interesses. no futuro de sua 
viacão ferrea. · 

l\fas, pergunto: que politic'' e esta que pro· 
cu~a par,i.lyza1· a m~lhor parte d;i provincia. em 
favor de uwa loc.L!idado ·~ Fa~.amos, senhores, 
uma po!i.tica larga, uru:i. política bonelic;i. e des
ccntrafü:tdo~·a, que &ttend:1. e concilie antes de 
tudo os intcres;;es geraea da provincia. 

Ne~tc momento, julgo ser o inte"prete dos 
vercll.deiros interesses da m]nha provincia, que 
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estio loc&lizados em uma vasta e importante 
2ona. q11e íicar.i desherd,.da, si po.ssar o pro
;-:\:to. 
- s~nhores. nas capitaes d:i.s provincias profli
garam. o com razão, as tenilencia.s centraliza
doras e absorrnntes da governo geral ; eatre
tsnto, a seu turno, ellas exercem ~lguma~ ve7.GS 
a ce ntralização (contestaçô9s) de modo a atro
phiar tcido o desenvolvimento doa muuici
pios . 

Cada um metta ll. mão em su" conscienci;i. e 
reconhecer:i a verdade do qu·e dig-;>. 

O Sa. B.\R:\o n:r;: CA:-.1:-.ni :-Y. Ex. não 
póde eit:ir n:i verdade, quando sete deputados 
presentea, dn pr o,·incia, contestam o que estã 
dizendo. 

O Sl\. ALYAao C,nrrNH.A : - Não, ~enhor ; o 
nobre deputado, que estâ à minha direita, con
corda com a minha opinião. 

O Sn. A:rnoi;to Pl:----ro E 0UTI1.os SE.JSHORE11 
<!ão apartes. 

O SR. ALVA.RO CAll!l:SllA. ;-Senhores, sou o 
primeiro a rec0nhecer qm~ a estrada de ferro 
de Batut>ilé não ch egou ainda a seu termo ; 
não, ella tem de ser prolongada, deve sel-o, e 
o faturo le,·al-a-â. adiante. O que venho 
1ustentar nesta tribl.lna é q1.1e a sua directriz , o 
eeu objectivo não é, não pôde ser o Icõ e o 
C,rato, sob pell:a de s~crificar-s9 a zoaa. maia 
nca da pronnma., e alienar-se o commercio 
de ont.ra part~ para a província visinba, e 
ps.ra a estrada do l\fossoró,que necessariamente 
ha de 1er feita., ei não ae construir a do 
Ara.ca ty. . 

. Por co~seguinte, _a competencia. o a ntago
nismo de in tereses n:io eetã entre entre Aracatv 
e Fortalei:i. e sim entre o Cearâ e o Rio Grand"c 
do Norte : o Ceará manterá. todo o seu comm~r
cio, si :ica 'º se fizer a estrada de Ari>ca\y ao 
-cen!.re-;-o -Rio·G:ande do Norte absorvel-a-á., 
Ili não se fizer essa estrada, si essa zona for 
eervida pela. estrada do Mossoró. 

P ergunto pois: é justo.é palrielico, sacrificar 
grande parte da provincia do Ceará., passar 
o. co~~ercio d~ outra. p~rte para ~ma. provin
c1:i. v1.1.1nha, so para. sM1sfozer os mtcre.~es de 
uma claaee q ue está. estabelecida n;i. capiilll 1 
Por- certo que não. ( Villlls contestaç5es,) 

O Sa. B.mlo DE C<1.srsDt: - Neste ponto 
não tem razão. 

e SR. AL'VARO C.urrNRA:-Que e:tiate alguma 
tevalidade (niio apoiados). não se pó:le duv•dar 
disto; temos a prova. na eltincção da alfandega 
do Aracaty; e sinto que não estejl presente o 
Sr. lllinistro da. fazenda para lhe pe~ir o resta
belecimento da.quella. repartição, com o <lue 
prestaria. relevante sarviço á. minha provincta . 

Quando em 1851 foi ell& extinct~ rendia roais 
do que as oe ri.lgumaa provincio.s, re ndia mais 
que :1.s alfandegas do R.io Grande do Norte, 
Parahyba, Afago.a, Sergipe. Espirita San to, 
Santa Ca.t.harina, Pri.ra.naguâ e outra.a ; rivali 
Ba'Va com a. a.lf•ndega d:. Fortaleza. 

O Sn. BA.!lÃo DE C.u.-iio:oÉ:- Por que foi e:s
tincta. 1 

o ~1\. Al.TAl\O CAJU?l!U.:- v. E:i:. o dirá. 

O Sn. BAnlo D& C .... xnrni ; - Por causa. dos 
contrabandos que ahi passo.vam conatantemente. 

O Sa. SoA.Rzs : - Não e:tiste motivo p:i.ra 
tomar-se "tal providencia. . 

o S1t. Ar..v.tRO c.rnr.-rHA.:- Foi o pretexto; 
a passagem de contraüandos não é uma razão 
para e:ttinguir-s13 uma alfandega, cujos rendi
rna~tos vão em escala ascendente (ap~iQ!f,os) ; 
e si aquelle foi o motivo não ficou· remediado o 
mal, porque todo o commercio directo qne se 
fazia da R 11ropa p:i.ra o Aracaty, começou a fa
zer-se pela alfandega do Rio Grande do Norte, 
onde se passaya o contr;i.bando em muito maior 
escala. 

Por conseg uinte o gover no não conseguiu o 
füu que tinhaom mire., e não fei:m:i.is do que com
promCltLer oe interesses da provincia do Ceará. 

O comme~cio do Araca\y, porêm, não po
dendo lut.ar co:n tocla.s essas difficuldades, que 
l h.e eram. cr eadas pela baldeação e r eexpor
taçã~ da.s mercadorias despachadas em outrtL 
prov1nc1a, teve de ac,.bar com auas relações di
rect(l.8 para os mercat!os europeus, mas ainda. 
assim prefere i r abastece!'-;e na cidade do ft.e
cife. Os nobres. de,>utados da~uella província. 
devem saber disto. (Confirmação Jii d.epv.
taçao de Pc;·namóuco.) 

Pois bem, ó justo, é patriotico, é conforme 
com os interess :s da proYincia do Cl:i.;.rà, que 
ee mantenha este estado de cousas, que se pro
cure e.~tabelecer uina li11ha divizona entre o 
Aracaty e a. capital. tirando-se àquells ci~ 
dade tudo o que a natureza e seu commercio 
lhe têm conquisti\Jlo 1 ( . .\pal"les .) 

<?ª nobros collegas de de11nt:'ção. co~sultem 
os 1ntere3ses dá nossa. provincia., 111sp1r em-ae 
ora 11entimentos <ICl oràem superior nos de lo• 
c:i.lidnde, o hão de recoll.hecor 9'u~ n est rada Jo 
fer.·o entre o Aracaty e o lcó e de grande ru
turo, ó de pri1:ieira e mais urgente 11ecwidade 
da província. (.4./llll'tes.) 

Basl.l\ bnçar~se um golpe de \'ÍBta sobre o 
mappt. do Coa.rá, para se reconhecer quo a ~ 
tr~a que se i1rojocta, eulre B:1.Lur1\Ó e Ca· 
riry, nito dar:i. rendimento s1.1ffi.cientQ para. :~ 
quarta. parlo de sua9 tlc!ipeza.s de cus!eio, não 
digo de conservação ; ao oontra.rio a e•trada de 
ferro do Aracaty ao Icó não abrirâ. uma só 
esL:i~ão que não s eja fó~o de mo,.-imento com
m~rcial, p elo que nilo póle ser onerou aos 
cofL·e• do li:sta.do, cuja gl!.ran.tia de juros serà 
quaei nominal. ( .-!.partes.) • 

·o Sa. PRE&mENu:-Peço ao nobre depu
t:ido que r e5nma as suas o!:lserva.ções, porque 
ji deu a hora de passar-se á segunlla parte da 
ordem do dia. 

o SR. At.VARO c.~ll!l:.H.l:-Vou concluir, Sr. 
presidente . 

Mando :l. mesa um requerimento, no qual 
peço que ,·olte â re5pectiva cocn1ni1são o pa
recer e projActo, afim dé que, u aminudo aua 
n:iaterfa. conjunct:i_m, nte cow a do projecto que 
tive a honra de sabmetter à a ;1reci11çào d ·a\3 
augusta camara, haja de decidir como for mais 
C?n v.eniente aos i nteresses de . minha ~!'O· 
Vlnc1a, à. qual devo todoe os meas serviços e 
dedicação, (Muito !lem; muito b.mi.) · 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/01/2015 15:46+ Pág ina 16 de 30 

., .... !8 !; gs 
"' ~ e.> .... 
e 1 ô) cr:l 

I~ "' lÔ 
o 00 ...... .... 

M 

'° ~ 
< 

M 

1~ ltJ 
00 .... 
[ '" ,~ N on 

00 s.l .... 
.n 
d; ...... .., 
A 
YJ 
o 
õ 
õ 
&::: 
r:.:i 
~ 
r:.:l 

~ 
Cll 
< 
ó 
.::i 
Q 
z 
< ... 
...l 
~ 
00 
-< 
f.r} 

~ 

~ 
Q 
~ o 
o 

>O:: 

°" -e ..... 
~ 
o o... -::;: 
~ 
o 
~ 

,i q 
z 
~ 

1: e.: 
< 

li 
o 
o 
o;: 
o i: 
< li 
::i li o 

!'. 
li 

r 
!! 

Sessão ern 15 de Junho de f882 503 

:ggggggg 
co~c=oo 

• ~·1-M-fE-~r:.-ol.:.A<tb 
•r- "=2'~t'"-~:::O-
-~f-..-.::'~~""!:fX) 
·OO~I-e"'1°'°' 
:c0ro~oo~ON 
·~""1-4......1 ....-!~ 

~o e.o o e oo 
~oooo e oo 
·0000000 
·•f.-<J?~h~~ 

:~~tf;~;!j~~ 
·r.c~~r--- OJ o~ ............... 
·~r-~~ L."':lOU":I 
: M....-4"'""' C'~C'!':;) 

.!:> Vem á mesa, é lido, apoiado, posto em dia 
~ cussão e adiado pela hot'a o !eguinte 

< Requerimento 

o 
..g~ 
1~ 
~z 
.., o 
o"' "' ., 
º'"' '"O = ·; f! 
-êº 
.... ô 

..s~ 
~Cl 
cc"" - " j ~e 
~] ..... .;; 
~d 
o <I 

<1. Roqueiro que volte o project.o 3 conunlssão 
para que, estudada de novo sua materia con~ 
juntament~ com ti do -projecto que e.presentei 
a est:i. camara, haja de dar p~recer sobre ambos, 
formulando novo projecto de accõ~do com o~ 
interesses da provinci:i. do Ceará. 

Sala. das sessões, 15 de Junho de 1882.-Al
uaro Caminha . 

2• prirte da ord~m do dia 

Continuação da discussão do orQamento do 
ministsrio da agricl.iltura. 
S~o lidas e apoiadas as seguintes emendas : 
Emenda ao§ 34 : 
Credito p:i.ra o prolon.s-amento da. estrad:i. de 

ferro D. Pedro lI: Depo1s de 4.500:000$ accre
scente-se: sendo ôOO:OOO.$ para a construcção de 
um rama.l que vá ter~ cidade de 011ro Preto. 

Sala das con1missUes. 15 de Junho de i8S2. 
-Candido cfo Otfoeira.-Ignacfo Martins. 

Fi~a o go~erno autoriz:i.do a eoncQder ga
rantia <le juro~ de ô 0 / 0 sollre o capital de 
500:000$ para a coMtrucção de um engenho 
• entr:ü de canna de asstzcar no municipio de 
Ita.jahy n:i. p ,·ovincia de s~nta Citharina . 

Sala das sessões, 15 de Junho de i882.-Es
cra9nolle Taunay. 

Fica o governo autoriz<.do a gara.ntir os juros 
de 6 ºÍ• até :i quantia de 6.000:000$ aos en
genhos centra.es que se estahelecerern na pro-, 
vincia. de Minas Geraes. 

S. R. _15 ae Junho de i882.-Ig11acfo Ma.r
tins.-Feticio dos Sancos-Lima .Duarte.
Carlos Atronso.-AfTonso Celso J1mior.
Soares.-J Ot!o Penido.-T heapltil6J.-0lympio 
VaUadao. 

Emenda ao § 6°: 
:§ = Estabelecimento rural de S. Pedro de Alcan
~ ,g tara, na. província do Piauhy. R.astabeleça-se a 
" "' verb anterior de 1:3:600$0()0. 
: 1 Sala das sessões, 15 de Junho de i88~.-J o&é = ;;- ! Basson.-Franklin Doria.-Castello Branco. 
~ ~ Fica o govet'no autorizado a conceder a 
§ ... garantia. dajuroe ao capital necessario, nito ei::
~ ~ cadente de 500:000$ para. & fundação àe cinco 
"" " engenhos centr;i.es destinados à prepat'ação do 
s ,; café na provincia do Espirita Sa.nto. 
g l: Saia da.s sessões em 15 de Junho de i882.-
E ~ Leopotdo Cunha. 
~" ' d~·. Fº . d ~ e.. ... rt. a "1ti "º· 1ca o governo · autoriza o a 
0 ., conceder ~ubv0ngão kilomet1'ica ou garantia de 
I ê: jaros que não e::s:cedam de 6 •/., sob.-e o capital 
.;§ de LOU.OOO:UOO$, a. companhia que se propuzer 

,g construir estrn.daa de ferro, nas condiç<:;ea indi-
~ ~ c11das no art. i •da lei n. 2450 de i873,pelo prazo 
;'.'. ·- m;Li;imo na. mesma warc'1.do, podendo conced11r 
~ i esse favor a mai& unta. estr:lda em cada provin
Ô; eia, tendo prefereneia a.s que já tiverem si4o 

g. contratadas. 
l'.l s. R.-M. Carlot.- Bo.rao de C1.1nin· 
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de. - João Caetario. Crnz Goucea.- p~ns· dos, si :1 dfrectai·ia 'ent>·al, cuja princi
Allla>·o Oamiiilu.- Ce$al' Zam.a.- Sal~s- p::>I, senão unlcii vccupação é escrever o r :~Ia
tia•io.- Rodl"ig11e> L ilil-a. - .Almeida e OLi- torio do rniuisterio, toma;;so; o tr:1ballio de resu-
1'cJiro..-Rtty BaYb'lsa.-J oa91'im Ta-r:arcs. - mirosdocu111entosque constitu ·m essesannexo$, 
Mm·t im Fran-Ci$CO Jwiim·.-Thoma:; Ponipei~. :tO menos os que fJSsem de roconheoida impor
-Tertuliano Henriques.-J[{1.l/a !Jfachado.- j tancit. Abra-se o relo.tor:o do 1uinisterio <la. 
M 01>ta11d~n.-lostf .8aosot1,. - Cados A.tf<mso. :tg-dcultur11, e a hi enconLrar-sirão as mesmas 
-SeraphiCo.-Be:;erra de i)fene:;es.-Ignacio dts;ertaçôas ele ; todos os "nnos sobre a n·'ces~i
l>larrins.-Tlieop.ltilo.-Juvrnc io de SoH::a.- da e " conve1üeMi" d·; se promov~r o des·;n.;. 
Ribas.-PradoPimentel.-Barttodl' Estancia. \•olviniento d;is ·das-ferre11s, das linhas tel~
-Leopotdo C1mlw..-Candido de Olii;eira .- graphicas e eoutres s • r\•Íç.~s. 
}.lartil;i Francísco.-Adriano P imentel.- Ora , isto abon.i milito a illll~tra.çH:o do :i.utor 
Espindola.-Sinvai.-J. Pompeu.-Spinola. a principalmente seu talento de dur às mesmas 
-Frct~cisco .SodYé.-Prisco Paraíso.- J osJ idéas fórm:H sempre variad•s, como bem diz o 
J.1[ arianno.--J. de Carvatlio.-Rodrique.r Pe1- illust,•ado d~putado pelo 11° distr icto do Rio dn 
o:oto.- Betrv:o do Gv.ahy. - Sou,za' Queiroz Janeiro. 
Filho.- Ca1·,ieiro da Cunlia. lfas, senhores, não ó is•o o ')_lle nos import~; 

quererno3 factos, d:i.do• est;i. tisl1~os ~ in.fortna
çõG.• quo noi h~bilitcm a llpreciu o ruçyimPnto 
dos n egocios c\ependentes do mini, torio. 

Emenda p·•ra ser colloc&dll. onde convier : 
Fica o go,·erno autorizado a. gi1.~ntir o j11ro 

a nnua.l d!l 6 •;. sobre o capita.! de 800:000·$ 
para a. funda~ de um engenho centr.>1, desti
nado á fübricação de assuc().r da c:o.naa na pro
Yincia do Rio Grande do Sul. 

s. R.-Rioas. 
O Sr. Lourenço de Albu

quex-que:- S?'. pre~id ·~te~ ouvi ~o'!lten1 
com toda a. att-c1tção o nota-r~l d1seurso do mes 
honrado a migo deputade pelo 8° districto d11 
provfo.cfa do Rio de JaMiro $OOrc um a.ssumpto 
import~ntissiino e qu<:> muito iut~ressa (10 futuro 
do paiz. 

S. E:t. diacutiu c.om a. proficicncia que tndos 
lh~ r~c nh~c·J1nos (apoiados} a cl'1eatão da iu1~ 
migração C COloni>:».Çào, Obj:!Cto d-1 SOUS l'Studos 
du~nt.c n1tlitos l\unog . 

Quando ocr11 par-me deste ra:uo do serviç-0 pu
blico, tomai•ci na d·:,·ida eonsk!c raç.ii • o q 1H1 

disee S. F;x. 
Como relo.tor do pan •cer que se discnt.,. •)n~ 

t endo, Sr. pr~side.nt•, que dJTO limitar , quanto 
íôr possi'flll, ll)inha.11·co1Hider:tçôcs :is v·::rb:ls do 
orçamento, e l""i ' rva.r para. o firu :L!r,:un.!I a!!
sumptoa io\Cr·'Sa:.nt !s e 'fll'l d-1pand ·1u to.oubom 
elo minítt·!rio da. agricultnr:i.. 

A co:nmissiio d•; orçamento f•!Z na propo<t·1 do 
governo na alt~raçõ~s que vo11 m" ncionar : 

No § i• diminuiu Zi :000$ t.I~ qu intia de~ti
Mda. ao iu:pediente. A propost:i. era. d •! 57: 135S, 
a<!ndo: 25:000$ para a impr~sstio do relato rio; 
!5:000$ pa.r.i. a. iiupr:!5Sio de leis, actos do go
verno, e:i:pediente ao lJ ario Official, ete.; 
9:000$ p:\r l p3-pel '" t illt' , e S:i35$ par:i. assi
;;na.tura.s de jornaes e desp ~z,., miuda~. 

Sr. jlre<idente, pn.ra;; ímprcss~o de rclatoi·í.-,s 
tão volumosos como os q u ! nos são distribuidoi, 
não é tah·ez e:tccssi'Õ<i. a quantia pedida; ma$ 
p1trec~-m-~ qúe é tempo àe se pôr termo a re-
1atorios que podem ter grande mere .. irneilto 
litterario, m3." que não a:to ut~is, 1-ioi~ quftai 
sempre euco1ttc·a~~e nclles tudo. menos o que 
maia in\eressa ao parlamento. (Muitos apoia
dos.) O relato~io a.presenta.d.o nestn. sessão é, 
mais ou menoa, o q_tie i·ece ~iemós na. pri meira 
ses!lão,oqu ,J, por sua vez, t inba sido vasado no 
mesmo molde d :s a1\terio1·e• . Est0 s relatorios sii'.o 
acompanhadoa ainda de enormes \'olunrs de 
an~e;i;o11 9ue pod1Sll1 em grand~ parte ser dis-

A reducçào de ·la verb~ foi feit : com o assau
ti:uenb d·, honrado ministro, e a coo.veuiencia 
d·:lh. estou c~rto. não seú. con testada . 

O § 30 conaigna 2:000$ para 3- Sociedade 
B1·a::íleir" de .-ic~limaçao. O nobro ministro 
conco~Jou tambero. que fo ·$6 supprimida eat:l 
verb;i.. A sociedade, ele que ;e t rata. ainda n!o 
.t!stâ constituid:i. ne1u preslo11 $ '~rvi\os que "' 
recomlll~ndem :i protec\.ào do Est.ido: alem de 
que o seu fim já. é pre~nchido pe lo Imperia& 
l nstituto Ftumin~nse de A.,ql"icultie;•a. · 

A qu~ntia de 2 000$, que ~o lho destin.na, 
nllo constituía um a.ugmento dn . de~p~za;· 
porque tinh:t s ido tira. ria dos 20:000$ appli
ca.vei11 :i. a c9uisiçc?o de sc111eittes de. 1•lantas, 
in tro-lucçllo de 11per-feiçoam,ent os agricofos 
e 11tclhoramento de Taças. etc . , pelo que ficoll 
redui:ida a 1S:OCIO$ l'Sta ultima ' 'erb11-. 
R'fore-~~ o§ 40 tl.•• Impet>ial [nstimto Bci

hiario de :!.grici1Uura. 
Pre iso, Sr. presidQnle. cxptmder a.a Tazt'>es 

que tci·c a commissão part. supppimir o au~ 
xilio <1' 20:000~ par~ ~ste illstituto. Antes 
porém d·~ fazel-o, devo dizer que por fim o 
honrado Sr. rninistro i_nsbtiu pelo resta.beleci
rucn to da verba. 

O Sn. FnA:'(Crsco Souni:-losistiu muito bem 
P.m. vist~ das informaçãos post~riores q 1ie ra
cebeu. 

O Sa. Loon:E;.rço DE ALBUQUERQUE : - Nilo 
me íoi possivel corrrespondP.r aos desejos d '1 
S . Ex. ; o parecer ji estava a, signado, e defen
sa\• •l me l!arecí:i. o alvitre da com missão. 

O Impe rial Instituto B·ihiano de Agricultu~1 
foi , senhor~s, fo nd:ido h:i mais de 30 armos ... 

O Sa . F1u;.ic1sco Sor>In::-Ha 23 anno;. 
O Sa. LollREJ\Ço l>E ALliüQUE:RQUE : - 'Iem. 

r:•zão o nobre d~putado; foi fünd1do ha. 23 
annos, por occasião d:i. visih de Sua M:i.ges
t tde o Imp0 rador ás provincias do norte. Desde 
en tão :1té 1880 receb m auxílios n:1 importincia 
de 600 e trntos rontos, dos quaes erapragou mais 
ele 300 na const1•ucção de um v-:isto e r.na.gni
ti.co edifi0 io para ~s auhs, e o res t ·nia m com
pra de gnbin~t s de physic.i e chimica, de um 
museu p:n·a. o est11do de an.itoinia compara.da e 
d' ~r :e reterinari 1, assim como n.i acqui.sição 
de instrulllentos agra.rios. 
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O SR. F'nA:-.·c1sco Sornn: : - E de ani
maes d!! r.1ça, e de um.'I bibliotheca de S.000 
volum~s. 

O Sa. LouttE1'Ço llE A1,BU<iUJU1.QUE : - Pl'O
curei conhecer, Sr. presidente, r1ull i·~s11Lt:i.dos 
tinha prod11Zído nm in1;tituto qu•; começara sob 
tão bellos auspicias, ~i prestavn serviços cor· 
r0spondente> ao"! ab1mdante·: r •cursos d! que 
dispunha. si s:üisfazi:i o fim d~ su:i. er •aç\'io. 
RP.co1·ri, pois. ás unicns font ·s d~ informação 
quo est.·wa.m :i. meu nkanco - os rebtorio~ elos 
illustres administradores rl:t provincin. c1a lfahia 
e iJS <lo ministerio da ng1·icultarn. 

Consult:in<lo o relnlorio. datado de 1873. elo 
$~. Almoid!.\ Couto, enconÚ·ei o s()guint•l : . 

<i; Chr.gon da Europa o ageute q tt·J für,\ encar
regado p ?lo Instituto da compra do material 
neces.~ar lo pat•a os museus, uiblioth~c 1, gabi~ 
ncte de chimica e phy3foe., d~ diversos ínstru~ 
mentos ag1·icolas o a1limaes d1: diil'erentes ra
ças, s 'l,"Unclo 11. relação constitnte do mappa 
junto, etc., etc .... Ent~ndo qlte cmqua.nt0 este 
estab decimento se não prestar ao en$ino pt'3'

tico da. lavoura., sendo pa.rn semelh :nt; :fim 
ap1-or,itados os elementos que li e~istem, não 
póde trazer oresllltado que se teve em \·istfi com 
a sua creação. 

No est..bdecim~nto e·!dstem muito.~ 01•phãos 
filhos de nossos caruprovincianos que mom~nm 
no Paraguay em def.~ns\ da patria. Nun a será 
de mais n q11e se l,lUd ;r fuzer ílm prol de tão 
util instituição.» 

O Sa. A~nn.ADI!. Fwul!IR.A:- Esta convertido 
em ce.sa. de miserkorlia, 

O Sa. L<luRE:->ço nE ALllUQUl!:'l'.QU:r:::-Most~ m\ 
estas palavras que ate 1873 não tinha a in ·ti
tulo produúdo os reaultados p~ r:i. que f.Jl'a. 
Cl'ead.O. 

O S1•. Pnrsco P . .\.It.Uso:-Por erro de 01·gani
znção. 

O Srr. LouRE:xço DR ALnUQUERQUE :- Ew 
1874 o honrado Sr. semdo1· C1·uz Machado, 
então presidenta da B.1hi:r. dislie em seu rela
torio; 

" E' fo~çoso conf·~sur quo tom sido lenta a 
el:.ecução d·t t.ard~, Q qu'l se podel'ÜI. C-Om 
menor dispendio e om menos tempo ter feito 
mai~. O m 1 l ficara, porem, de sob ·jo r<?meàiado 
si. nã:o falharem :i.s promess1a do n.nnunctado 
programm. 

O estabcl•)cimcnto possuc um rico museu, 
2.ppa.rüosa. hibliothcc:t e gabinete de chimic.t e 
physica. conv~nienteRlell,t'! montad?S· _ 

Falt:i.m-lll.c bons anuuaes acchwave1s, pro
prios p~ra o nossa cl!ma , e :iccom:uo~açõos p:t~a 
as pequenas i:idustrt"s agricohs rnd1spensav :is 

nas escolas deste genero. » 
Parece <J..Ue os animaes de r.aça não chegaram, 

como se tmh.a annunciado em i873, pois cm 
1874 o Sr. Cruz :Mo.~hado nota-lh0s a faltll.. 

Abti depois, Sr. i)rcsidente, o relatorio do 
ministeri ~ d:i agrfoultnra de 1880, e abi achei 
a apreciação qu'l vott ler : 

« Lamentave1lllente. ;tpezar de dotado com 
lal'!!'llesa. e até liberalidade que,segundo o com
pet~ntissiino conceito do ex-preaidente da pro 

V. I.-64 

vincilt, Barão Homem de :Mello, honram alt:i.
men:e os intuitos da admini!!tra~.ão braiileira ; 
e na.o i:>l><t'lnle o zelo de seu director Dr. 
Arthur Cesor Rios., e a illustraç-Jo do 'corpo 
doc~nte, muito longo 1:1e acha est~ notavel cs
~3.be~ec_imento de ter attingíio o fim de sua 
rnsl1tmçào. Frequen nda por pequeno numero 
de alumnos, a escola agricola de S. Bento das 
Lag()S não tem ligado á parte pratica do ensino 
a importancfa que rlt.1vüt mcrne~r-lhe do sorte 
que o :tCtual :i.dministral1or ·da p1·ovin~i" ileu il 
este respeito o f>egt\inte testemunho : 

A n;nnairn de seroin crupt·ogados os :i.ppn.L';,. 
lhos e inslrum~ntos com que se p6de be1n l:wrar 
a torr:i,; os meios de que se devo lançar mão 
P.ara. o seu tidubo e n.manho, quando esteja fa
tigada pal'a produzir; a introducção de typo• 
de animaes apropria.dos aos trabalhos do 
campo ; o melhor mothodo do plantio; om re
sumo, urna oscoli. pratica, de ond'~ saiam habi
litados para o ~eu mi~tel", não só cultivadores, 
mas tambem r ~gentes d'! propriodad•!S rurae~. 
q 11e form rn1 um uucbo d" profissiollnes, é cousa 
qu~ não temos com o lustitnto c\gricola, tal 
como se acha e funccioua . » 

Como vê a ca.ma1·a, em 1880 rauito fong~ se 
achava o 11istituto de tar attingido a fim da 
sua instituição. 

O Sa. F;u.NClSCO Sonai:-Logo, convém au
x.ilial-o, e nio arruinal·o. 

O Sa. LouRENÇO DE ,\.LBUQUERQ.m1::-E' corto 
qne postariormunte outro ministro da agricul
tura, o honrado Sr. conscl ll·Jiro Sar&iva., ra~ 
co:umenJou ã prolccção do E~tado o Lnatituto 
Bahfano e declarou que era. con1·eniente au
gmentar-se-lhc a subvenção. 

OSu .• l;o.;on.wE F1at.'Ell.lA :- Achava pJuco. 
O Sn. Fru:scrsco Soami :-Ach~va e ê. 
O SR. Loun.i::sço DE AJ.BuQur:aQuE :-S. Ex. 

confessa q•te o institnto não tem ciJrro~pondido 
10 seu fün; e pareco que attribue este facto li. 
dcfici1mch de recursos, não ob<tnnte concor. 
rer a thesouro g€Jral com 20:000$000 annuaes, 
o provinci:U com igual quanti:i, alêm da ra
ceit.1. do 4:000$0J0proveni •nte da ma.tricula. dos 
alumnoa. Mas, si apezar destes sub;idio~. 9.ue 
importam em 44:0lJ0$000 por a.nno, o Institu
to Bahiano tropeça de vez cm quando eIU 
grandes embar.iços e não tem por isso dado 
os re.;ultados que se deviam IHporar, por que 
o honrado e:i::-ministro não propoz a.ugmento 
de subvenção, consarvou a que exi~tía ~ 

O Sa. FRANcrsco SooaÉ :-E V. Ex. faz 
ma.is, não conserva a subvenção anterior. 

O Srt. Louru::sço Dll: ALBUQUERQUE :-0 Sr. 
conselheir.J Saraiva, rspito, limitou-Bll & n1an
ter a consignação àc 20:000$000. 

o Sn. FRANCISCO SoDRE :-So.ti;fazor:no-nos 
com ella.. 

O SI\. LounE~ço DE ALnuQuEa~uz :-S. Eit. 
não propoz o augmento dessa con11ignação ilm
bors reeonhecesse.a. insufficient'J, porque attri
bue tamllcm a ou.trs. causa os embarll-ÇOs <!o 
Instituto. Vou ler :i. judiciosa. observ::.ção que a 
-~ste respeito encontrei Clll se11. rela.\orio. 
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Fallando do sitio escolhido pa.ra a. escola de 
S. B~ nto d3S Lag,es, dh S. E:c: 

" Infelizmente é em g-era.l accidentado. de 
constituição silieo-argillosa e.coberto de gtandes 
!ages ; o que o torna p~uco _aravel. ?' • • 

os rendimentos são insigniücantes e estão longe 
' de corresponder ao c3µital. Sei, entretanto, que 
i são muito importantes aquellas fazondas, e 

penso que o governo procederâ. com acerto 
vendendo-as. 

Si o lnetituto, Sr. pre<id·mte, e prrnc1pal" 
lllente uma escola pratica, si o seu fim ê dar o 
ensino profissional aos que se dedicam :í vida 
agi·icolll., não h~ duvida que a má escolha da 
localidade terà s~mpre gr:inde influ~ncia sobre 
o seu destino e s~r:í. üm obst:\culo no S9U bom 
exito. 

Escolhessem um teneno onde o arado pudesse 
trab .. Urn.r, onde fossa possível o emprego ª" 
todos os instrum~ntos 11perfeiçoados que se ap
plicam â lavo1rni.; não de;pendes~~m tão avul
taàas sommas com um edificio suu.tptuoso, com 
uma bibliofüeca de oito mil vollllnes, que in
felizmente serão sobretudo lidos pelas traças, 
com museus e g•bin ~t ·s de physica e chimica ; 
comprassem um boro terreno. construiss~Dl uma 
casa mod;>sta., mas com as accomodações ne ;"s-
6ll.rias; comprassem instrumentos e a.parelhos 
aprop1·iadoa á nossa lavoura; a~sim. procedes
sem, que. estou certo, ninguem ousaria recusar 
auxilias uo 1 tnpe;·ial Instituto Bahio.>io de 
Ag1·icultura. Mas si o fundaram em um t!rre
no que não se pr .'Sta is e;,;:p !riencill-5, e por este 
m~tivo elle nilo pi· •duziu ainda r sultado 11lgum 
aprecia1•el, apez r de rica.meu te subven.cion.-do. 
porque ha de continuar o Estado a au~ilitl-a 
com 20 000~ por anno 1 :Muito m··Jhor fõta que 
se applicasse esta quauli11. a ou~ra in.stituiçiio de 
mais p~oveíto e utilid:1de. (Trocam-se 11par
tcs .) 

Taes fo-am, s~. pre>id 'nt', as rn;õ'~ que 
det. rnlina;:un a sup~re,.;ii.o d:1 vdt.):t para o 
Im;ie1·-al 1,i.,·tU ,ao Bahiano do .-l.gric1t1:1ua 

O Sa. Pa:sco PAR,\ ISO: - Não c.t;i. muitJ 
b~m inform;\do nost:• que •tão. 

O Sa. Loul\R);ÇO ne: ALnuQuii:nQUE:- r::· po<
sivel, .1 camarnjufgará.. E-tima·e que\'. Ex. 
:1ri:inv,~nçad1 nece-1-'.da.<fo do r stlbelo~ !'l'-'C a 
verba. litnto mai' quanto o honr:ido ministro 
julga-a tiimben1 aonveniente, 

O Sn. Pmsco PAltArso: - E julga muito 
bem. · 

O Sa. Louae::;ço t>I!: Ar.Bt:Qt;ER.Ql.'E: -O§ 5o, 
Sr. pr·!'idente, refere-se ao Imperiat 1nstiwto 
Flumüiense. 

Recorri as mesmas fontes de i°nformnçio-os 
relatorios do núnisterio da agricultur i,· e em 
todos só ~chei louvores, grnnde; louvore•a e~te 
importante estab~lecimento. Ora, a commi<sào 
devendo crer que sã.o elles merecidos. man
teve sem reducçã.o alguma a verba da. propo ;ta, 

O§ Ô" entond~ com o Estabelecimento R11.ral 
de S. Pedro tle A.lca1Hara na provincia do 
Piauhy. De ha muitíl se reconh ·ceu a con.ve
niencia. de autorizar a venda. das varias fiuen
da.• que o constituem, pois, em vez de serem 
uma. fonh de renda, têm sido um onus pura o 
thesouro. 

O Sa. B.ulo:-;:-Não apoiado. 

O Sa. Lou:aE:>:ço DZ.: ALBuQ'OEaQu:s:-Não me 
ronst:i que a receita teaha cb6gado para as 
de;rpeza.8 ; ern todo Ca!lO asseg!ll"o lÍ. camara que 

O SR. B.u.so:>::-Têm sido vendidlll!, coino 
deve saber. 

O Sa. Lou1u:~ço I>:E Ar,sVQUERQOE:- Sim, 
algllmas. 

O SR. BAsSON : - Sô restam a.a que estão 
anne::ms ao esUlb elecimento rural. 

O SR. LouaE1'"ÇO DE ALaUQUERQUl!: : -E' pre
cisamente dess:is que fallo, isto é, das que 
formam o estabelecimento de S. Pedro de Al
cant8.rn. 

O go\'erno não deve procurar vendel·!!.6 em 
globo; o preç.o é elevado e diffi.cilmente h weria 
quem as pudesse comprar, .mas .separal-as e 
vender · cad~ urna de per &1, ere10 que ser!I. 
facil. 

U)l Ss. Dl!:Pu:r.\DO : - O melhor é ar
rendar. 

O Sa. LouREXQO Dl!l ALDUQUEn.~u:m : - Creia 
o nobr.; d 'p11tado q_uo ao Estado é muito mais 
vanta.joso vender do q,ue ,_rrendar; a e.i::peri
crici\ o tem mootrado. 

A comlllissão, Sr. presidenta, supprimiu a 
verba do ~ í o par& :m:tilío de escolas praticas 
de agricultura. 

O Stt. Ar..rn.11:00 CHAVES :-Com o accôrdo do 
nobro ministro 1 

O Sr.. LouRz:>ço DE ALBUQUERQUE : - Certa
men\e, 1·om o accõrda de S Ex. 

Che~ando hontem á camara, Sr. presidente, 
recel>i um memorial recommendando est1s es
colas à protecçilD dos poderes pu't.llicoa. Não me 
C:Oll\"CllCCU. 

?\ão dcsconheao n. cou1missiio d~ orç:u~ent.o 
o alcanc' '' importancia rlo ensino agricola: 
n.nl'!a "sta muito conve11cid:1 d·l que um& es~ 
col:l. de agricultura., s:ndo bem ilirigida, pdde 
ser ulili~sim:i. :\. l:wour~ (apo 'adlls), m11ltipli· 
c..r a. enorg1n d'ª forç~s producdvas ·por con
so;:: 1into :rng-men~ar a massa dos productos 
(•l[Íoiado.~): uma intellig-eucia bem cuhiva.da é 
tu.u1b0rn uat grande ce.pibl. ~Apoia.elos.} Mo.a 
pari que sejam uteis as escol ts de gricultura. 
é mister que não aejam unictmcnte praticas, 
que compr.~hendam a parte theoricc\. (Apoia
dos.) 

A pratica s~m thcoria e a rotina, e . e!!la 
apr~nde-<c melhor em qualq•1er est1beleci
m~nto a.gricolado que em escolas que para iss11 
se fundem oom o auxilio. do EstadC>. 

O SR. PRisco P .uu.cso : - Mas V. Ex. tem 
muit.is typos pira escolher. 

o .SR. A .. 'IDRADE F1GUEIB.A.:- Não RO orç&
mento. 

O Sn. Pmsco P.~RAtso :-Porque não? Pois 
o orçam~nto só a.dmitte · oórtas ! Este auxilie> 
indirecto é o melhor que se póde presbl.r á la~ 
voura. 

O SR. LoORENÇO ·I>:!l ALBOQOERQUE:-Reco~ 
nhecendo a. utilidade do ensino a.gricola, pen!a 
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t:odavin a eo~ias.ão de orçamento que elle só 
e urgente B rnd1;pensa.vel na.quelles paiz~s 
onde a cultura é in tensi rn e a terra est:i can: 
sad3:, ~as não .entre nós, que temos um solo 
Val!bSSUllO e fertil. 

U111 SR. DEPUTADo:-Mas como havemos de 
começar a cultura. intensiva? 

O Sa. LOURENÇO DE ALBUQUERQUE!--' Não 
precisamos ainda começal-a : nossa populaçao, 
C-Omparada com a extensão do territor10 é in
felizmen~e muito pequena. O que obse;vamos 
todos os di 'ª ~ Quando um terreno j:i não produz 
tanto quaato produ~!a a principio, o lavcador 
prefere fazer novas d arruha.das e plantações a 
eorrigir-lhe a esterilidade. 

O Sa. P1trsco PARArso:-Não tem razão ne-
nhuma. . 

(Ha a~tros apa1'tes.) 

O Sa. LoU11.111Nço DE ALBUQUEI\QUJ! :-Devexn 
aer pratfoas, s~. presidente, a.s discussões que 
vers:i;m sobre assui:npto desta importancia. 
(Apoiados.) Em que podera consistir o ensino 
que se pretende auilliar 1 
• O_ SR. Pll.!sco ?a.a.uso :-No que tem con

sistido em toda parte, onde tem sido ensaiado. 
O Sa. Lourui:Nço DE .ALBUQUERQUE :-Sera 

no meneio do arado 1 
O Sa. BASsoN :-No conhecimento da. natu

reza das terras e tambem no meneio do arado. 

o Sa. 1.-0URENÇO DE ALBUQU:ERQUE :-Con
síatirà em habilitar o lavrador a e )rrigir os 
defeitos do terreno, que cultiva, já com a 
mistura de terras de outra. natureza, já com 
o emprego de aduhos apropriados 1 

O $11.. Lh.c:iiRDA WERNECK dá um aparte. 

-O Sn. LoURENÇo n:t Ai.BUQUERQUE:- Pcr
foita.mente, mas entre nós r11ros são o< li.vra
dores que não conhecem o uso d() arado. Quanto 
ao emprego dos adubos, ó indubitavel qlle par<i 
~er vantajoso e:i:ige, além da pratica., alguns 
conhecimentos theoricus: ante< de tudo e pre
ciso conhecer a constituição do teneno (apoia
dos), depois a natureza d11. eultur& que se tem 
em vi6ta., para que .~e possa applicar o a.dubo 
que fór m11is adequa.do e conveniente. A nu
trição de uma planta não é a nutrição de todas: 
a. que, por exemplo, convem a.o cafeeiro póde 
ser muito d.ifferente da que exige o algodoeiro 
ou a can:aa. de a~sucar. (Apoiados.) 

Felizmente temos, como já. disse, um solo 
vasto e fürtil que pot muitos annos dispensará 
os adubos. Seja como fõr, não coroprehendo 
ensino pratico de agricultur..1. completamente 
separado do ensino theorico. (Apartes.) 

Ap ezar destas ra.aões, a commi.sSao, Sr. p:r-e
sident~, teri& m rntido o auxilio proposto, si 
pudcssemoe fazer deepez~s com en$a.ÍO, d' re
sultado incerto e duvidos1. E 11ua.ndo melhores 
fossem Iio;aas circumst ncias finmc:iras, di
rhmos ao governo: tom li a iniciativ~. fundai 
escola.s a gricolu; mas nio convo.m ·que subven· 
cioneia instituições p:l.l'ticularos que deg~ne· 
fam . militas. vezes em especulação industria.1. 

Em Juiz de Fór:1, .s~be a ca.mara fundou-se 
um' cxcellente escola de agricllltur~, e feello11-
se por íaltoi de alumnos. 

9 SR. PoRTEL~A.:- O qu': ê triste em um 
P!llZ onde a agricultura é a grande fonte de 
riqueza. 

_O SR. LOURENÇO DE ALBUQUERQOE:-Sim. e 
tr1;te, ma.a o úoto <i que 11 escola fechou-se por 
falta de alumnos q_ue a frequentassem. 

O Sn.. J. P1rnrno :- Fechou-se por falta de 
professores. 

O SR. Parsco PAR.uso :-Attenda. para esse 
ap:i.rte. . 

O Sn.. ANDRADE FmuJCrRA: - Os alum~os 
que teve foram. depois candidatos a empreo-os 
publioos. (Ha outros apartes.) · e 

O S:a. LOURENÇO DE ALBuQOERQUE :-0 hon. 
rado deputado pela Bahia cham:i.-me a atten
çã? para o aparte do illu,tre representante de 
Minas, que a ttribue o màu exito da escola de 
Juiz de Fôra a falta de professores. 

0 S!l· .J: P~:-ilIDO :-E:s:actamente; tanto que 
no princ1p10 tinha alumnos de mais . 

O SR. Pn1sco PA.l\A1so :-Eis-ahi ! 
O ~R. LouitENço DJl: ALBUQUERQUE :-Estou 

informado do contrario. 

O Sa. J. PENIDO dá um aparte. 

_O Sa. LOURENÇO DE ALBOQUEaQUE :-Isso, 
sun ; era natural que, fa.lt:111do os alumnos, 
tanJ bem faltassem os profossor&S. 

O Sa. RATIBBO:-iA :-Os bons professores não 
puderam continuar, porque não tinh(l.m. orae
na.do. 

O Sn. LoUll.li:NÇo DE Ar..nuQUE!l.QUE :-Sobre o 
merecimento. dGs :(>rofe;;sores não insisto, per· 
qu~ .ª res1mto divergem qn~si sempre as 
op1niõe;;, 

Darei um exemplo : 11.0 passo que em i880 
àizia o miuisterio da agricultura s~rem muito 
ªli tos os professores do Imper ili Instituto Ba· 
biano, o president3 da provincia. suggeri11 em 
seu rtJla.torio a. idàa de se mandar vir da Europa. 
pessoal docente idoneo. 

Por xninha parte,sempre ouvi diz~r que eram 
e~cellentes os profesaoros da escola do Juiz de 
Pôra. 

O Sn. FELtcro DOS S.1.NTOS dã. um aparte. 
o Sn. LOUREXQO DE ALBUQUERQUE :-A com

missão, Sr. pr~sid~nte, m'mteve a quota do§ 9o 
para a conclusão da Flora B,.asiliensis. Esta 
obra, de grande va.lor scientifi«>, segundo a 
opinião dos entend!dos, está. prestes a con
cluir-se ; e não seria de bam aviso supprim.fr 
!l. su bTcnção destinad~ :i. trabalho tão util 
qu·mdo elfo s~ approxim3. do seu termo. Fa.l
lee~a, é certo, o s lhio que- d'ella se tinha. in
eumbido, mas está. sendo continu1da por outro 
-o Sr. Eichler, que, diz~m-me, mto é meuos 
distincto. 

O SR. AN01tAOI!. F1<rUEIRA. :-Mas reno>on-se 
o contrato? quanto tempo fa.[ta para. acabar! 

O SR. Louruwço DE AU!VQ"J:ERQiJE: ,.- Fitl~ 
pouco; o contrato· é de i7 de SMeJllbro de iB68 •. 
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No§ 12, rehtivo ao J1irdi1;~ da Pi-ar.a da '. O Sn . A:mn.ADE Fmuzui...~ :- O_iw~erno r~
,1.ec&11mo.ç<fo, diminuimos as des[IP.zas do pes- : no\•ou-o logo. '-S c1un·1.r:i.s e ci.uc na.o tetl\ quer1-
so~ clispens:rndo o ajutl:mte do :tpontadol' e o ' do appro\·J-o. 
chefe dos guardas, assim como limitando a i8 O SR. Lot:l\Ex<'º DE Ar.BlJQUERQUE :- Não · 
o numero dos tr,tba.lhadores; pc~o qu<l esta. v~ rlla , que:·o discutir est(I. qUt,stão,m:is acho-~ s-itÚpJes. 
<1ue or,,.de 48:8G-O~, ficou redu:t1da. a 41:1~000. o "'01·erno foz novo contt·a.to nas melhoras con
• Tah·ez seja. ainda. posshel alguma r educç.ão , diç~s que lho permittü-am. as circu1nst1tnchs, 
e creio qu_c e. . conseguindo d:i. comp:tnhia modiJic.tçues, in-

0 lardun da Prnço. ela .4cdcir.i'!çl!o, Sr. 'P'I'll· 1 ~ignifican tes u1u·1~. outrru; imporhutes; e eu
si(1ente, f~z hom·a. a quem o ~lanisou e ~:tecu- j ú tou-o ú. approv•\C.i\o do poder legishfü·o. Ap
tou ; Ó prlmaroso, não ha dtt1'ldt1., !U.'.LS e c:irO, provai-o ()U l' t)jeital-o, é O que S~ dP.vii> fazer ; 
mu[to car~ .. A commissão não j11~go11-se b~s- ma.;; prolong;tr um:. .~i tu lÇiio prol'is~ria e equi.
tante hab1htada p:i.ra propor miuo~ ~oducç.:•o; voe 1, deixar pass 1· <\ou;; :tnnos s~m nad::1 r é. 
espera. entretanto que o honrado_ 11~111 1~tro _fu.r.- solv ·r, uão t·Hn nxplicJç.'i:o plausivd . 
quanto do si depender para. d1m1nu1r :i.mda e; • . 
esta. despeza que :ité certo ponto é iinpro· . O .. n_. A:mn.rnE FmoEnu .. - A demor:t tom 
ducth·:i. . ('1poiadc>s.) sido nLtl. 

Roconhe>.o que o Ri~ de .Jrneiro de~c le r O Sn. LouRl:XÇ<> DE ~~ 1 .RliQt:EnQta: : - Em 
bollos j ard1U1; como Oll t em as g randes cidade& q uc 1 
dP. outros paizes · m:lB, si gasl<\mos ''º111 o Pas- O '$n. A .. "\DIL\ni,: Ft<W:e:uu:-Em uao •is t.u•0101; 
~eio Publico -1:3:265$, e elle e11t.i niuito bom obri !{.1rlo~ ainda peloJ tal privil·\,g-io Je 30 anno9. 
conserv:.do, ..; for.;oso conl'it 11ne -11:000:$ Jllll':L Neuhúma n•~c~ssida•lc tomos <l•i u1u contrato 
0 J <trcl ·i m d<:t Prnf.<l 1fo Accl-amafúo é de JnQ.i~. por !;;Luto tempo. 
(.lpoi<.«J!O.!.) 

A propost:L consig1n, § 13, parao Coi:po etc osn. L GUllE XÇO )l)o; .. \J.Llli•JUZlll.!UJ::: - Hcjei · 
Bo11i/J~i1·os a 'lu:mt.i \ de 340:000~ ; m ·ua 9C$- l:tS'lCm- 110 . 1) privilegio e .i~ 30 11.IUlOS, mo.' 
~cnta rontos dn que "º ;·otoa para o corren te ha uma clausu.la cm que o governo se rcscrYa 
e:tercicio, que já :iprcsi;nta um :"tugmento de o direito de l'esci~:i:o n:i fim de 16 annos . 
80 :000$ sobro o G:tercicio o.ntorior. O $11. Alint\.\tlY. l•'wt:lllllA: - Só no caso de 

E' imprescindível e di1. maior import '.lncia. o e~r admittida a illuruinaçilo clectric:i.; rn anno• 
serviço do Cor110 de Bo>abei1·os (apoio.dos); e, é •i11:1si :• vida de um:• gcraçii:o. 
pi1ra 111olhor .. l·u, devemo~ fazer quaulo fvr 11os- O Sn. Lot:RF.xço nE Ar.~rJQrn:r\ei{;E: - Outr:i. 
11iV•?l. concossii'.o nlc:inçou :•indo. o gowirno. P olo con-

0 ·sn. Alion..1.m: F1~1;y,1R,\: - E~"11 s~rvi•;o trn lo primiliro cll e. 1J1•:1 obrig,t<lo n re11oval-o, 
1lev'l S"t feito pel:l e:im:i.ra nmnicip:1l. 011 n ringnr li comp:1.nl1ia todo o MU maleri:i.l 

o SR. Lounm;ço ll'& :\1.\1U1il.íERQUE : - r:w_.:- ' (Ili.! , ai 111') l\Ü.O í:<lls!I. :'.I. ll\Q r.!Ol' Í~, foi :wnli:ulo 
N U li. commí1>sito qu.~ 310:000$ é so11in1:1 nn1110 om m :iis <lo 7 .000:000:)00fJ . 
1w ultadn; lliio ousou, poré1ü, fazer ;i.I, ~tb1Qnlo O S 11. A:-;1m.1.Lt1: ~'JG1JJ::tl\.\: - A \·ulinçifo evi-
:i.lgum, tendo em Yist·i 1• esp~i 1lid •du do dont·:uie>u\c o:mgor:vla. 
Hirtiço e a nec~ssid ide d~ •iue elle ncoin- <J ~11 , J..ui:n~"flJ•.> l>l!: Ai.uvqt;Kl!UE: - Cow•' 
pauhe o progresso - coust·1nto <la µ•ipul 1\ão o oxagora•I:• '! ~'oi fc il..'I p·1r l'es~o311 com pot·~nL·~a. 
"diftca~io d:\ cidaifo do Rio dl! J :i.n •iro. A p~·~ iwmo:"l:t~ p...to ;<<ire mo. 
t•08h fü:11. o liJnit'3 aléni eh •1U!l.l não podem 1r 
:15 do~pezae, nus d&utro <hsse limite 1:sto11 corll) () :=-:n. AsonAnt: 1"1Gt:1mt.\ !-Profiro pa.c;:i.r 
•1ne o honra.d.o 1uiu'slro so osíor<;.:1r:i. porf1r.e>r :t 1?1&11. 11ullnti:i. :• 1.fo.r o privilt•;,.-11> por 30 :i.unos. 
flOtllli\'cl cic<>Mmia. Entrcgu :-i; 1cs.~1 :>Ol'l"Í\'O :i. muuidp:L!i.la.rl•: ,1u.:. 

\ic111 :ula1inistr<\udo·o, tirar,\ Ião bou:; dh·i<l•:n
No p-:is ;o~I cucarrc~:i.:.l•1 <lo fi~..: ;dil.·1; :i 1 Uu~ d:m <'""'° .,_ curnr:i.uhh•·· 

nt ino.~ct" l'Ubhca. ):\ 14, propuz·:mvs algum:lu 
reJuc~!Ses. t) Slt. L•Junzs i; • oi.; • \ c.uuqr; i;uQ1;;; :-l'd1) 

·F 1 · 11ovo c<iutrat 1, " comp1·:i. dl> m:i.1cri:1l deh:1 dll 
0 !>11. Ason.rnr; 1.;i;Ern.\;-.\Jii l>'" 111·-sc-ui s~r C>bri.~r.toria, é f:tculta.fü·a. MtLJ, Sr. pro-

1·oduzír muito. · sid ~nte, si eu coinpl.';hendo porfoiL,LlJ\')ll~~ (1uo 
O Sn. Go~rEs DE CASTRO :- E os~c contrato 

1111nc 1. mn,is tcni <Ol•lÇãô ? 
O Sn. /l:o..l)'llAW: F1c;i;.ErP..-\ :-F.d:l. no ~en:i.<lo 

,,jnd 1. 

O SR . Go1r:i;;s DE C.\RTRo:-lJorme lia muito 
t mpo e é pre~.iao 11.co ·d~l-o. 

o Sa. LolJ11.11i;ço n:o: ALtiUQtTERQUE : - Esso 
contrah expirou d~sd<:11879 on i !r,8 . E' longa 
~ua historia o cheia de incidcnt6s pouco s.irogos, 
t:th'<Jz, pa1·:1. noS!OO go,·orno. 

o Sn .. \ xtJR .. \O:& F 1<1t:1:m.\ ,J,i. urn a.p:•rl'!, 
•) SR. lnJ"TU:~Ç'> to:e: Ar.euQ•JE!\QUE : - .\cha 

V. E~ d>JCoroclO sf!r íiuchdo !n tre: :Luttos o 
-contr:ito a ll1o \Gl"lll~Z a.ind:i. outro ·~ 

o nobre doput<ldo niio considero util e vantajooo 
eR~O conlr•lle> ••• 

O Sn. A :rnRAilE FIGUEIRA :-Ainda vou t~r 
:1 for tuna de votnr contra ello, porq,un h:i. d~ 
yolt:u· :l. cmuar:i. 

OSn. Lor:RE~ÇO DE Ai..nUQUEl\QU'E :-••• nã<i 
coiuprehendo que defoc.da o statu qt10 e j11sti· 
fiqu : o procediment~ do gov ·roo, que cert.a.
menb devia. promover a solução definitiv-:i de 
tão impo~ta.nto qu·,stão. 

Volto :..o§ i4 da. proposta.s. 
O decreto n. 79"33 d) i1 <11! D~iemliro de 

i880 a.ug-urentou o p~:il incqmbi.do da 1i :ca
lisação da. illumina~o P..'J~li~, pelo que a 
dl3~p~:o. f:)i ~!~\·ada e. 21 :4~. Este d~l'eto nto 
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fo_i su~mettido _ainda á. :ipp~~vaçã.o do poder le- 1 D~c~lp!l-me a. ca.m.ara a. ao.ima.ção com _que 
gisl.1 t~vo ; [iOr isso, e porque d'.1 reform:i. por elle fa.Ue1; 1rnt~·llle a. creação de empregos inu
elfecluada Dão resultou moJhorameDto apreciavel teia, .lllIO po>BO dOullllAC' este sentimento. 
no i>8rvi~o,que continú:1 a ser feito como da.ntes, Sr. presidente, no rela.tor10 de 1878 do n1inia-
a commissão propoz. qu() ficass·~m supprhnido • terio da agricultura. lê-ee : . 
os loga.res de ajudante, conductor e &ervent~ <'l Em obedienc~ ao preceito da lei n. 2792 
eontinuo. de 1877 art. 22, deixei de pree1ichar du:O:a vagü 

.'.\lodificação alguma füen10~ n:i v •1• 1>,. do § 15 de 2°• officiaes e urna. de correio da eecretaria. de 
p:1r.i. a-Gllrll.ntin de juros ás estrad:i.s da ferro;- esta.do; e, por assim o exigir a rigorosa obser• 
limi tamo-nos a moatur a convenbncia de s1- vancia da. lei de orçame11.to, dispensei au:r.i~ 
rcm transferidas p tra o orçam into do mini>- liares e addidos, e supprimi gratificações con
torio da fazenda. as quantina destina.das a. diff~- cedida.a por trabalhos ei.;tr.l.IJrdinarioa. • 
i·ença8 de cambio. No rela.to rio de 1879 diz o ininistro : 

Reconh()ci <le;iois que se podiam fazer algu- <t. Existem na repartição (inspectoria geral 
mas redueções; n1:1.s, não tendo consultado aos cbs terras public:is e colonisação) tre1 vagas 
ineus illustrac.los collegas da commissio, serão que t.inho deixado de preencher. i> 
assignadas sómentd por mim ;ia ecnenías que Não obstante essas vagas, Sr. presid~nte, o 
hei de off1recer a. este paragra.pho. · serviço desta~ repa.rtiçlhs 0011.tinuou a . fazer.se 

Nns estrnd&s do ferro da Bahitt, Pernambuco reg-ular1uente . Porque, pois, preencheram-se 
u S. Paulo, const(l. o pessulll,:. r111em incumbe C> aq11elles lJgares de11necessarios, sobretudo 01> 
~~rvi~o da. fis~alisação de um engenheiro, um da inspectoda gorai, cujos trabalhos estão 
~jud .. nlc o ·um cscriptur,,rio ; alóm disso, pa- ;i,ctllalment ~ muito reduádo1 3 Não com1>rehende 
g-:1-se Ulllll. gratificação ao crnpreg:i:do que exa- o governo que fazendo desp~zas in11tei11 perde 
mina l\S contas. a precisa força llara alcan~a.r do parlamento 

• P enso, Sr .. presidente, que estas empre~os som1naa avultad_as ~n.o se appliquem & melho-
sao neccssa1·1os nas estradas em conslrucçao, ramentos materia'?S . · 
porque convem que sejam inspeccionad1Js ·assi- Tenho di~o por Tezes aos oi.eu& amigos: não 
duamoote trobalhos quo muitas vez·JS e~ecu- regatJio os dinheiros publicos par:. serviços 
t.'1.m-sc em logarea diffo rentes e distantes; mas, reproductivos, que a.ugentem a riqueza do paiz 
ll!'.S estradas já construidas e cm trafego, bast-t e abrAm ao tb.esot1ro novas fontes de receita. 
o engenheiro fiscal. Desp 1zas inuteis não l'oto ; não B<>mos t.ão rieos 

Baseio-me no parece? de um distinctissímo qu: possa.mos lançar fóra. o dinheiro que pe• 
engenheiro que o::oterccu por algun5 annos o dünos aos contribuint1s, e, que o fossemos, não 
Jogar de fücnl de est ·ndl\ do ferro : clis9e- teri:i.mos o direito de fazei-o . (A11oiados.) 
me elle '11\C os empregos ele ajud;>.ute e cs. Li :Llg11ros que ó muito penoso 11er criado do 
cdptar3.rio são sinecums, e que om seu tempo fidillgo pobre quo que!' campar de rico e viTer 
o engenheiro ftsc..'\l dava conta de todo o ser- como si o fôra ; conheço condição peior , Sr . 
,·iço. presidentc, ê a. do contribuinte quando o go-

0 pcsaoal olo lllinistcrio d<J. :•grh:ultura ó ex- verno encarece os recursoa do p&iz e julg&-o 
ccssh·o. (•lpoiados.) capaz de supportar todas as despezM, meamc> 

Dei~iue:i.o tr:ibalho, Sr. pro.sid•)ntc, do f~zer :i.s supertluas e prescindíveis. 
o calc11lo do f{UO SG d'!sp·,nde •:om ess i pessoal Nã.o ha condiç4o ma.isdeploravol. (Apoiados.) 
o cheguei .i. cifra de. 7. 999 .592$145, isto .;, mil O § 16 tL·ata. d:i. Estrada de ferro D. Pe-
e t ntos conto~ . mais do que 11c ga.ata com todo cti·o II. 
o ministerio da. justiça! . 

E. noccs1111rio,ssnhores, 'luo se 1>1nha. tormo a 
i·mdeneill.,r1uo parcc' irr.i1J1s~i v- ~l,dc au;;montar 
o f~ccion'\lis1ao (apoiaA<>s), osto cancro que 
\':t i roendo dia 1 dia e c:ld:i. ve:t mais a sofra. do 
J•l\ÍZ.. (J\poiados.) 

Com[> nt>tr<!m-se os Sr8. ministros do seu 
dever o º .'ponham ten:t:>. resist nci11. ti pressão 
qu" sobre clles se e:s.crce para a crca~i!.o d 1 om• 
pregoa inuteis, verdadeiras sinoeur\s onde o 
nomead.i não s!l.bc o que faça do tempo, p'!rdo 
n consc:iencia de seu valor pessoal e o senti-· 
monto d:i. propl'ia diirnid 1do (apoiados .) E' 
propri · mimte o sociafümo do Est·tdo, que se 
constitue pai o alimentador d 1 lttno. popula~''º 
quo devia buscar P.mprogo nas industl'is.I!, onde 
a cust t de trabalho e de economi1 faria sua 
ind pendencia e augmeatari:i a riqueza. na

e;· um mundo, Sr. prBBidente, tauto por 11u1t 
oxtens.io e importancia, como pelo sou nwne
ro5issiruo posso.'\!. Pat'll conhecor-lhe o 11er'liço, 
a comm iseão procisaw1 do um fio conductor, • 
cst1> só lho poderia ser dado pelo director d1. 
estroda. Ora, o director é um fünccionari• 
milito digno por su:1s habilitações o por aeu 
caraclel'. (Apoiados. ) 

O Sa. LAcEaoA. 'VER1'Eci;:: - E' muiw di•
tincto, mM complacente ; lia quei:us. 

O SR. Louru::sço D& ALBt1QtlERQU% :-QueixH 
scmpro h:i ; o muitas vezes dou mais polo em
pregado quo le\·n.nt.'\ eonti.-:i. ei clasnoroa, mór
meute quando ó de olel·ada categcria, do qu" 
po~ 011tros quo, parece, contentam a todo o 
mundo. (Ap~iado$.) Sabo Deus a que preço 
ó ootido o silencio. 

cional. Si o digno direcror da Estrada ds fl!Y'ro 
, D. Petlro II jalga!!llo poesivel, 11ero d:un.no do 

O ~ll· -~-r?s1.o DE .S1QUE1M .: - \ · • Ex. ha. de !orvi~o. alguma red\loção i;io peNOiµ. eem_ du
oc11v1r quo ia,o e ~ffr· 1to de m\n tas c.uaa•,e uma .-i4a a teria propoato em 11eu orçamento. Nãb o 
ilollo.a ó~ central1B \Ç(O. · fei,porém, e per üiiro a. comllÚuil:oj~ 4o 1eo. 

O Sn. Lou11.1::sÇ'o oi:: ALllt1Ql!RQUE : - Tem 1 dei-cr ai:eit.ar iram alt~r~o . & . v&rba de~a 
toda r~!ro V. P.:•. p~'t'l!1;r:i.pno. · · 
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O me&mo se deu com relação ás estradas de 1 O Sa. Axnn.1.ng FtGU111u:-Que eu combati 
Sobrnl e Ba.turité. \ por inutil. 

Al~i. senhores; ha moita e~!1omia, e, si n~o · O S11.. Loont:xço nE ALBUQUERQta: - Era 
fôra 115to, :i: estn.d:i. de Ba.tunte. apenas re~der~a com effüito inutil, e o gov11 rno re'lOnhoéen-o. 
o nl\Cesanr10 para º. se11 custeio,_ não de1xan;~ J:i não a.provcit:tva.m pn.li:i.t 'vos, cumpria. cortar 
sBldos, como tem deu.ado. o inal pela. raii; a capital do lrnperio não podia 

O Sa. ANDll.ADJ: FIGUEIRA; -MAs jé. rlemh- ficar privada por mais tempo de um artigo tão 
tiram o engenheiro. essencial :l. vidn. (Apoiado$.) 

o sn.. Mno:-i: _Não 0 demittiram, el!I! ó Não 6endo ~ceitavol nenhum deste~ projo-
que pediu demissão. cto~, e tendo sido apr sentadas. por particulares 

. varias proposts.s corn o fim de resolver o pro-
~ SI\. Go:MIS PE C.\STl\O : - Forçsram-no '' blcma, commetteu-as o ~overno ~ o exame de 

pcdil-1. uma commi~, prellidida p 9lo distinctissimo 
O Sa. Ronruau1:s Jcnaoa: - Ning11em o brazileiro Visco11de de lnhomerim. a quem e. 

forçou .. pedir demissão. morte rou~u. cedo de. maia ao aerviço do pa.fa, 
O Sa. ALFR:Z:DO CE!AvES : - Forçar.~m - no a. para que in~u:asse, ~entre essa.a proposta;, a 

· 11 d · - 1 6 que fosse m:us va.nt'.l;osa. 
11150, co oca.n o-Q em posiçao na qua 8 po- Infelizmente nonh m d li •ft 
deria conservar.se a custa de ao.a. dignidade. u ª e as cs ... va no caso 

. de ser adoptnda. 
(Apoiados.) . • . Nestes termos estava a. questão, Sr . preai .. 

O Sn. ALVJS DJC AuuJo (m.uu stro do. agricul- dt:nte, quando om t873 foi o Dr. Joronymo Jar· 
hmx) : - \Emquanto a estrada. fôr do governo, dim nomead·> inspector geral da.~ obraa pu
este é q"e h3 do mandar e não o engenheiro. blicas. 

O Sa. LoUUNÇO DE ALBUQUJU\QU:Z: : - Na Homem modesto, niio att_rs.he.11 &:ttenç~o dos 
verba - Obras publicas -fizemos Sr. presi- que por elle pa.'!llo'\1n; m:ia o muito intelllgente 
dente, grandes reducções de ac~ôrdo com o e. illustr::ido (apoi11.dos), ó um ca'.acter n?bilia· 
parecer de pesa3as muito habilita.das e que stmo que honr:. &u"' cl11s~. (Jf mtos apoi!'do.~. ) 
conhecem perfeilArnente o serviço ; assim conw Apenas nomeado. pedtu e obteve autonzai;üo 
abatemos do or~amsnto para a.a obras a cargo para fazer estudos sobre.:. questão do ab:i.ateci
d& commi&aão fiscal do contrt1to Gabrielli ai- mente d'agua, e organizou o pessoal 11eces11a.
gumas centena• de contotl de reia. rio,.°' cuja frente. colloc~u o ajl!d~nte da inspe· 

E1te contrato prend&-ae a.o a.baetecimento ctor1a o engo~he;ro Lutz Monteiro de BarrQs, 
d'agua á cidade do Rio de Janeiro, questão im- Esta commtssao d eu logo começo aos traba
pol.'U.nlisaima e que desde m11itos annoi attra- 1~01, est.endondo ~seu e~a.me a todo_s os mano.n
hiu a aitcinção do ~overno. c1aes existen tes numa zona. de quasi dez leguas 

Em i860 foi o engenheiro belga Lenoir en- em torno desta capi~l. Um anno depois , mais 
ca.rregt.do de proceder aos neceasarioa estud<ls, o~ menoa~ \nçava. o Dr . Jordim o ~ell gran
e algu111 mezes depois apN!Bentou seu proje<:to d1oso proJecto e delle da.v:i. conhecl!Xlen to ao 
para o aprovei_ta'?lento dos manane.iaea exiaten- govern? · . . • 
tea nas proxurudades deata. capital, projecto ~ons11füa. eaee prOJ&cto, Sr. presidente, n a. 
cuja execução importava, creio, em 8.000:000$ der:vaçào das a.guaa dos rios d'011ro, Sa~to Ao.
e garantia uma. quantidade d'11gue. inaufficien te tomo e S. Pedro, tod~s n_a serra do TtnB'Uâ ; 
para. a. população da - cõrte que já. naquelle P?dendo, fornecer o pr1me1ro 18.0DO metros .cu
tempo era. calculada em 300.000 almas. bicos d agua., o segundo 12.000 e o últuno 

Em Hl66 o engenheiro Oliveira Balh!les, en- 70.000 ; o que per{az i00.000. 000 de litros . 
tio in1pector ~tal da.a obraa pu~licae, apresan- O SI\. LACBRDA W.ttNJ:C!t : -O Sr. Dr. Jar
tou ao gov~rno outro plano muito ae melhan te dim foi a Bl!6eti loga.res oxaminar o• manan
ª.° de Lonoll' e. que era orçado na mesma. quan- ciaes 1 Faço eata pergunta, porq11e o mappa ap
t1e.. pouco ma.:i! ou m!'.uo11. . penso ao relatorio por elle aprei&ntado não á 
. • Em i870 !o1 incumb1do o engenhe1:0 J\.nto-. ex'lcto. A pl:tnt& foi feita. talvez por engenhei· 
n10 Rebo11çAS dos ~st?dos de .uo1 r:oJe~:o que ros enviados pelo Sr. Dr. Ja1·ciirn e niio está de 
mclho.rae!e o ab~t~c11nento d agu~ a cap~tal do accôrdo com li verdade ; o rio S . P edro não 
Imper10: Eat' d1atmctQ engenheiro verificou, nuca DA ~erra do Tinguâ 
.:!epois de e stndos minuciosos, que 011 mana.n- • 
ciao11 viainho11 deata. cidade, sendo bem a pro- O Sa. LouRENÇO Dt: ALBUQUJt\QUI : - Não 
-veitado!, a)'.>enas poderiam fornecer no· ma:i:imo tenho dadoi para con~tar. a atlir~aç.ão do .no-
45 mil metros cubicoe d'agua em 24 hor11.a por- b:_e deputa.do ; mas isso e _um inc1dent~ que 
çio inaufficiente, a.itento 0 cousta ntc deae~vol- nao tem grande a lcance e nao altera o proJecto. 
vinl~nlO d& população e d:l:8· industria.a . ~ O Sa. LACERDA \VB:RNECK :- Tem grande al-

. ~o me :.mo anno a sêcca. foi horrível ; _ eu re- cance, porque disseram que o rio S . P edro naa
s1d1a aqui e posso informar ~ ,,isu. Agglome- eia. na aerra do Tingná. 
ra'!ar!J8 ª.PO~u~ação em torno das bicas ifagua e o S11.. Lomn:.:sço DE ALBUQU]U\QUJ: : _o pro
ab1 ~da 1nd1v1duo demo_ra..,a-se _hora.a •horas jec to foi sujeito :i.o exame de um:>. commi111>ifo, 
â.ea~e~a d• 11ua..vez . de que fa.7.ia parto o chefe da directoria das 

U!'gldo pelos cla~ores que enti!io se lenn~- obril.$ publi~s, con~elheiro Buarque de •1 acedo, 
ram,. •governo pediu a.o- pa.rlamento um cr edito que teve o infortun10 de ia.liecer pl'ociaamente 
d& i.000;000$, qlle l"Be !oi. concedido a 9 de tialldo oa seus"talentol tinham chegado â ma• 
Seiem bro d11111 anno. · ureza. e dtingido todo o vifror. Com muif.o 
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cuidado foi examinado o projecto do Dr. Jardim, 
declarando a commisaio em relatorio do 24 de 
Julho de 1874 que oom algumas alterações de 
detalhes podia elle servir de base pari 03 con
tratos que o governo houvesse de fazer para a 
execuçlo d •s obras_ 

Devo notar :i camara que c&~e importante pro
jecto, tendo exigido est1.1dos que se estenderam, 
como jà. di~s~. a uma zona d3 iO legu~. não 
eustou entretanto quantia superior a 30:000$000. 

O espirito de economia dJ Dr. Jardim, o seu 
iMxc0 divel zelo em defender os dinheiros pu
blico •,levantou por toda a parte cla•oore> que se 
rnanifeatar:im principu.lmellte na imprensa. : j11l
gararn·se feridos em seus interesses todos aquel
le.e que, prevalec~ndo-se da' n ~cessidades publi
cas, pretr:nder:lm obter do E <tad 1 mais '10 que 
era lfoito e~pern.r e razoaTelmente podiam ter. 

O $a. LACJl:ltDA W ERNEOR::- Nisso elle foi um· 
heroe; roas o guverno comprou. por 46 apolices 
t~rr~s q11~ não v~liam -'00$000. 

O Sa. LouRENÇO DZ: ALBUQlllt11Quz::- O pro
jecto, senhora', foi adoptado e o governo con
tratou a execução das obras e o fornecim.ont() de 
todo o mttterial coru nm estrangeiro que 1e 
:i.presentou com as m<1lh1rea rcco0tmendAçõ,11 e 
que tinha !eito, haTia po11co teropo, as obr:ia 
mocum~nta.es p'-ra o serviço d'agua em Vienn:i. 
d'Auslria. 

O Sn.. A"Nnn. .. '!}i;: Frc;r.rznu. d:i. u-ro ap\\rte. 
O Sa. LotJRENÇO de .l .. LRUQ!Jll:nQUE:- Tenho 

necesaida ie, Sr. p!'~;ideate, do resumir as 
minha.a observações. 

A• obcas planejadas pelo Dr . hrdi:l) come
çar:•m a ter o:recução ern 1876 ; e só a esse 
\empo é quo o governo abonou-lhe a gr:üifica<;ão 
mensal de 200$; a.tó então elle apenas per
cebia os vencimentos de seu emprego. 

Menciono est." citcnrt1stanc:ia, p()rque & va
liosa. como depois ver:i. a camara.. 

os· trabalhos foram FJromoddos com a. ma.ior 
actividado ; e que trab1ilhos ! Pc-r um o:c:tenso 
aqueducto de alvena~ia, quo atra,,.essa por um 
lunet d·~ ma.is de 300 melros o contraforte da 
e~r:a do Tinguâ.,. .. 

O Sn. A :rnR.'-DE F1G0Kll\A. dá um aparte. 
O SR. Lomu::-iço DE AsaUQUEUQUB:- ••• fo .. 

ra1n reunidas as agua11 do rio Sa.nto Antonio á s 
do rio d"Out'O em um vast.o r eservalorio divi
dido ein dons compartimentos. Para condn
zil-íts dabi ao reiervatorio centrai do Pedre
gulho, a. que se deu o nome de reservatorio de 
D. Pedro II, foi necessario est~belec&r dua.s 
linhas de enearoento que, descendo de uma 
Çl\nde .i~tura. atei o ;i.jvol do ma~, se eleva.m 
depoi~ ate a cota de oo metros, me.is 011. menos. 

Es:e encanamento duplo constit11e os maiores 
ayphões que ae tem construido a.tê hoje. 

O Sll. ÂNDB..U>E F1GvllUV. diL um a.parte. 
o SR. Lou11.imço Dll'. AL!JUQPSllQUZ: :-E:' o 

contrario; os rom~os não conheciam o em~ 
prego dos syphõ9'\, recorriam aos a.queductoa., 
obraa custosas e monllment&es. 

Si tives.semos que~ido imitar aos roma.n?s, 
ieriatnos gasto o triplo, o quadruplo, mUlto 
mai;it&lvez. 

(Ha outros apartes.) 

Repito, são Oll maiores syphõe& conhecidos. 
Belgrand, o notavel engellheiro hydraulico, a 
quP,m devo Pari:t os reserva.t.orioa de Menil
montll.nt e MontaouriB, applicou igaal meio 
pilra o a.ba.at.ecimen_to d'agua. de sua cidade 
·nata.!. 

Anno1 dof>Ois, dizia. elle que a. derivação da 
Dh11is para. Pariz não lhe tinha cau1111do ta.ntá 
pr90ccup&9iio nem da.do tanta. alegra. . 

Poi1 hein, e insignificante o syphlo eo.11-
etruido por Belgrand, ei o compararmos eom os 
do rio d'Ouro. 

Não fal.larei, Sr. presidente, dos grande. 
trabalhos c:i.:ec11tados para ·a cfütribuição du 
agu:i11; Jlào g61'almente conhecidos. 

No re•ervatorio central 1uccedeu manifeet.
reru-se algumas íe ndaa poucos dia a depois de sua 
inauguração; e como oprocedimento do Dr.Jar
dim tinha. lhe allrabido d''aa.lfeiçõea a imprensa. 
solto11 logo o grilo de ala.rma: o reaerva,orio 
D. Pedro II està inutillsado. 

Debalde, scnhorei., declarou o illuatre en
genheiro, ora ns. imprensa, ora na · tribuna 
de~ta camara, da q t1al então era. msinhro. que 
es;ie a.ccidente nenhuma import.ancia tinha ... 

UIU. Vox : - Está. ae rea!Uando o q11~ ellit 
~~ . 

o Sa. LoUllE. .. QO l)I( At.lllJQUJ:aQU.: - ••• 
.i"bahie o declarou ao ministr.'.> que então di
TÍ(;ii>. interin1m&:nt& a pasta. da. agricultura., o 
Sr. conselbeiro Pedro L11fa, muito bom poeta, 
talvez primorl)So litterato, mas nlio sei •i boni 
a.d mi niatr;i.dor. 

O Sr. coaselheir9 Pedro Luiz,em companhia 
de alguns engP.nheiros e sem convidar ao q,ue 
tinha. dirigido a. execuc;.ã.o da obu,jã tinbJ. ·1d:o 
e:c:Mnina.r pGr ai e coru & ll~a. reconhecida com
peLencia o al ·ance que p >cliam ter za fendu do 
re ·erntorio, I! volt:1.ndo a ca.mare. S. Ex. nu.ni
festOLl ao Dr. J.'lrdim o des .,jo d& ir com &lle 
nClSse mesmo dia ao Pedregulho ; o illuatre en
gennei~o p~t-se ?:>.ra. isso ã s11a dir.por.ição, d&
cla.r;i.ndo entreunto que tambern havia. e:x&mi• 
nado o 11ecidente e se convencido de que não 
era. gr:i.ve, pelo que nã.o devia. o governo ltnpres
eion;ir- se com os clamores da impren ·a. 

Tendo a aeasio. findado muito tard~. per
gunto11 o Dr. J&rdim ao minidro ai eabl."~ re
solvido a ir irnmediatamente, ou preferia. adiar 
o eume \Jl1Ta o dia. seguinte ; e o conaelheir~ 
Pedro Luiz concordou no 9.diamento. 

TeDho conhecimento destas circW11stanCi&l!1 
porque era dep11tado e acompanhei com m.nito 
interesse toda. a. questão. 

No outro dfa soube com grande aorpreza o 
Dr. Ja.rdim que n.i. vesper9. â coite o ministro 
tinh1i ido observar ã l uz de archotes as ruinaa 
d& Pedregulho ! 

Não quero, sezibor63, aprt!Ciar esee procedi., 
mento sob o ponto de vista moral, não quero 
averguar até que .Pºn to ío-r:µn respe_ita4oa o• 
sentimentos de ser1ed&de, e lealda.de io.d1spen, 
11.&veis a um ministro. Es~ que)I~ pouco im
porta . 

O conselheiro F'eàro Lufa reuniu d&poie na. 
secretaria de. agricultur:i. uma. commilllliio de 
e11.genheiroa, a. quein eonsnlt.ou 110bre o u1am-
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pto; 6 pa.ra. essa. commissão não convidou a.o 1 O Sa. CJ.?~IES DE C.~.STRO : - Acho exquisita 
Dr. fardim. esss. fr:icça~. 

Chegam ddpoisdesua viagem.a~ Pa.raml. ~ua o Sn.. :'l.NDMDll F!GL"EfR..\ :- Para que esS'!S 
:!\!&ges~<! o lmpera.dot e o tnllustro effect1vo 180$000 ? 
da a.gricultur:t. . . Era melhor abonl).r logo tlous ou trea con-

A quesL~o do Pedl"egulho tLnha a.1sum1do t:>l 103 • 
iwportancui. que Su& Magestade, apenas desem- . • . 
barcau. pa.r:i. H seguiu a.fim de ver co111 sous O Sn. LouaE11QODB A_i,eoQUERQUE:~ .•• mais, 
proprios olha. o 'J.U8 havro, e p·ar~ce que sua perianto, do que perc~bia o Dr. Ja.r1hm quando 
i'!1J.lresaão _não roí a que receiava. :\ •ist."I. Jo que l\:cum~\·s. es~c sorviço com os outros de sna 
dUlilm 011 JOtnMS. rcpa,rtl\.aO. 

O honrado ministro entendeu daver consult.'lr O Sa. PEucro oos S,rnTos:-Apoi.9.do. 
~inda a. opinião. de a.lguna p.<o_fissio_naes, e par-:\ (Ci'U;;am-se algi<M ap11:rtes.) 
lSl!O convocoú a aua secretam~ nao só os que 
tinham foito parte da primeir~ commissão, O Sn. Lo~nENÇO in: ALiWQUEUQUE:- Otlt:~s 
como alguns outros qu.e foram lembrados pelo consequenc1as omanar~m do erro commett1do 
Dr. Jardim, íigurando entre estes o Dr. So- pelo governo, como vai ,·cr a cama.r:i.. 
br.9.gy e Roberts, engenheiro muito notave.1. O contra.to Gn.brielli lbrn.va o prnzo dentro do 

Rea•ida a commissã?, todtis os ens:en~e1ros, qual deviam se!' concluida.s as obras, sob pena. 
á. excepção ?o Dr. BorJa. Castro, a~tr;~111ram o de pagar o O!!~]lreiteiro a multa. de3tHibr11s 
damno a di!ferenças de compress1b1h~ad~ do ste rlinas pm· cada dia. que excedesse. Ora, não 
terreno; só _11qu.e!Ie engenheiro o altr1hum a sómente ficou suspenso e~se pr .. zo, como ~te 
erro de offie10 · inb.ibido o empreiteiro de prl>seguir nos trs.ba.-

0 Sa. Ur.YsBEs Vu.tn:.\ da um :i.pnrte. lhos. E que\ll sa!Je si por isso não se julgará. 
elle com o direito de fazer alguma reclam:ição? 
E quem sabe si não encontra.r"J. ::ilgum ministro 
que a. julguCl n.ttendivel ~ Quem sabe 1 Tudo é 
possivel. •• 

O SR. Lomn:sço DE Al.BOQUERQUE:-Nenhum 
acompanhou ao Dr. Borja Castro. 

O SR. ULvssEs Vu..NNA·-Mas os outros não 
eata.va.m ta.mbem a.ccórdes entre ei. 

O Sa. LouaJCNÇO l>E AI.suQo:BRQUE: - Pois 
bem ; ~ escolhido para fazer os reparos foi pre
cisa.mente o Dr. Borja Castro. 

Ainda quando, senhores, fosse este enge
nheiro reconhecid:i.mente <uperior ao Dr. Jar
dim. s11;i. autoridade não é tal q11e pu
desse competi~ com t1. de Roberts e de outi•oa que 
fa.úam parte da commis.são. 

Portanto, não havia motivo para que lhe con
fiassem os reparos do Pedregulho, tanta mús 
quanto o engenheiro que melhor conhecia. a 
obr:i, porque a tinha traçado e e;i;ecutado, de
clan.va-se pr1mpto a tomar a responsabilidade 
desses repsros, q,lle pequeno dispendio exi
giam. 

O certo, é, que, apenas o Dr. BorJa Castro 
deu come110 aos trabalhos, o Dr. Ja.r<ilm decla
rou na. imprensa que D.ova! fendas se manifes
tal'iam no reservatoria, e que os trabalhos qne 
est11-vam sendo eucutados podiam, alem de 
inutei1, comprQmetter a solidez da. obra. 

O f&cw realizou-se tal qual havia sido an
nuncisdo. 

O Sn. FEucro Do<> SA~-ros:- Apoiacfo, é yer
da.de. 

O SR. LoUa:eNÇO DE ALBUQUEl\QUE:-A prin
cipio buscon-ae occ.u:ta.l-o e.o publico, mas tor
nou-se depois cDnhemdo. 

Quereis sabar quanto custaram esses re
paros ~ Ma.is do que tinha custado o reserva
torio, excluido o trabalho de movimento de 
terras : esses reparos, 8C!iliores, Clllltar:i.m 
542:000$000 ! 

voiu:- Oh ! Oh! 

O Sa. LoURli:NCO DE At.sOQUJi:RQCE : - Abo
no11-15e ao Dr. Borja Castro urna gratiiicaçã.o 
menslll de 1: 180$008 ••• 

O Su. A'.';mt.mx FIGu:ii:rRA:-Neste paiz tudo é 
possivel. 

O SR. LooaE:-:Ç1> DE Ar.BUQU:SRQUE:-•.. cj:i 
temos visto cousas iga.a.es, senão peior~•. 

(Ha cliDeros .spartes.) 
O governo obteve do poder legislati\'o para 

asobras do a\>astecimento d'agua ul!l credito de 
19. U(JO: OUGS; já. e~t:l despendida esta quantia 
e s0.pedem mais 3.70ll:OOO$~ Entret:rnto erii 
seu ultiu:lo re!atorio o Sr. Dr. Jardim da.va. ~an
ta das obras feitas, das que restavam por fazer, 
e dizfa qne esperava concluil-as com o credito 
de i9.000:00ll:íl; e cine, si o excedesse, serfa 
em muito pouoo. 

E' que o distincto engenheiro calculava. com 
o seu espirito de economia. 

O serviço de abastecimento d'e.gua, Sr. pre
sidente, é municipal, emboril. não tenha sido 
feito por conta da municipalidade, que na cõrle 
é apenas urna sombra .•. 

O SR. ANllR.\PJ:: Fl<:7!JEut • .i.: - E' u111 $Ímu
lacro. 

O Sa. Louiui:xço D:e: Ar.suqu:o:RQUE :- ••• ou 
uro simulacro. 

Não é justo que todo o Brazil pague um aar
viço que sô aproveita aos habitantes da. c<irte 
(apoiado do Si·. Ulyss~s Viann(i); portanto, 
deve o governo voltar su:i.s \•istas para o lado 
economico desse seI"viço. 

C:\lc11lem-so os juros da quantia de.spendida, 
accrescentem-lhe a porcentagelll necessaria. 
ps.ra a sua amortização no ti.m de certo tempo, 
calcul~se a import.-.ncia do custeio, e terá o 
governo o onr1s que se deve impór aos habito.n
tes desta cid:l.de pelo fornecimento d'agua. 

O SR. ANl)lv.Dll: FlGOJ!Ora.4.:-0 impcisto o.uto
rizadó dá de sobra. 
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o SR. L OURENÇO DE ALRUQllERQUE:- Pois 
cumpre ~u·' ~e cobro esse im posto, porque n 110 
cí j ueto qu·) todo o irnperio paguo um bcn tido 
que só ap~o"ei tJ. a uma pequena parle de s ua 
população. (Apoiados e apa.rtes.) 

lsto jã. devia estu e m e-x~cuç,lo. 
Antes de demittir-se o D.r. Jardim aprec;entou 

ao governo uma importante memoria sohre <·!Ste 
a.ssumpto, o que muito póde fücifüar sua d•!fi
nitíra solução. 

Q1lal foi, a ·nhores. o de-tino do Sr. Dr. Jar
dim depois de t:intos t.t-J.balhos ? Elle não podia 
convir a um governo· $Cvera1n · nte econou.ico : 
mandaram-no la para o archi v-o da. secretar ia. da 
guerr;t. 

Ei; a recompen&!I. dos importan.tissimoi; s er· 
viços que prestou ! 

Bello exem pio acs s 'rvidot'es do Estado ! 
Era necai.sal'io que o illus lre e ng enh·•iro fosse 

posto de parte, e seu nome condJmnado ao e;.. 
quecimen.to. 

Com a colnnia Angclin:i g-:1'fou o E~tado no 
1ues1uo periodo, i &lO-lt\';8, 188: iG0.~5li4. 

Com() 11 ucleo colon ial Luiz Alves, 1:24:764$806. 
Co1u a colonia AzarubuJa, fundada a ~ de 

Ahril de 1867, 3cl0:4'.:!iS5\l7. 
Além de~t.a.s d~'Spcm.S, ontras se fizer:i.rn com 

a commi,;s:1o de meúiç;lo de t.erras a cara-o do 
engenheiro Schlappal. 

E ; tá, pois, corrigido o eng:mo . 
O Sa. A~1naDE F1GuE11u:-Qual é o total da 

despeza 1 
O Sn. Lou1u:xço Dli: Ar.nt;QUERQUE:- l\Iais ou 

menos, 7 .300:000$000. · 
R~conheço, Sr. presidente, as vantag.~ns da 

immigraçiio, e estou con1·encido àe que a 
rhptcza e ci vilisaç:1o de um p:iii està q u:i.si 
se.mpre na razão directa da den-;idade de eua 
populu.ção. 

h:' predso povoar os nossos immensos deser-. 
tos, e para i~so conheço apenas w11 meio- a im
llíÍg"ra.çã.o. O Sa.ULYsSJC$VUNNA:-Não apoiado. V. Ex. 

não tem razão ahi. O Sr. Dr. Jardim não foi 
condemnndo. 

Já não hl\ neceslidade, como a principio, de 
do ;pendermo.i paro. proill.al'el-a; ji temos im
migração e -p ~ntnne:i. : a.llem>íee, francezes, 

O Sn. CAR'V'UHO Re:z)l)~DE:-"Enutoradocom. itali.i.nos e portuguezes ii.ffiuem para nosso 
pletarnente. (Apoiados e o.p<lrtes.) paiz. 

O Sa. Loon11:xço DE ALBUQUERQU:&:-Chamo O qne muito mtl nos fe7. i colonização e re-
agora a e.ttençiio dv nobre m inistro p:i.ra outro tardou-lhe o descnvohime11to, íora.m os con~ 
servi~o-o Esgoto J.a. Cicú.ule, § 2.), de que sô ~r&tos cou.1 p:irticulares para a introrlucção de 
se ntilisa este municipio e com o qunl se col•Jnos. Faziam do Braz il descri,>ções exage
despende entretanto a quantia de i.512:800$. radas, poilco e xac Las ; e pt·omettiam aos que 

q11izesse1n iuiwi:;rar casa e alimentaç:i.o de 
(Ha um aparte do Sr. Andrade Figueira.) gr;l(}il durante seis roezes, além de muitos 
Sobre o Yalor locativo dos pr,.dios da cidade outros favore1. 

do Rio de hneiro, q ue orça cm 26.0!JO:OOll~ Os pobr es estrangeiros vinham encontrar 
appro:d1J1adamcnte, e que rec:i.he o imposto a regiões incultas, cobertas tle matte.s virgens. 
que aU11de o illustrado depuWfo pela [lrDvi ncia onde eram per>egui:los pelo~ insectos. A 
do lU u de Janeiro, mM dcss,., i ruposto sõ 2 º /o desillusão ora co1npleta ; e sem d u r ida escre
siio a pplicadoa w serviço do esgosto. isto é, viam :i.os s~us parentes e ii.migos que não 
pouco mais de 500:0J0$; d'ondo re$u[ta a de- viessem. 
fici<mcia de ooil contos. ma is ou menos. Assim, Sr. presir!ente aa g-rnnd~s despezas 

E" chegada a occasião, Sr. rresiilcntc, de que faú a111os com a irmnigr:\Çiio, n:\o a promo
deaem1m11h" r-me do coru[)romisso, •iuc tomei . .-ia1u. de.;a.creditwalll-nl\. Mr.s agora que a 
de responder ao tneu illust~e amigo, deputado tetuos espont moa. ant~ndo que só nos c111upre 
pelo So dist ric to do Rio de J:\neiro. remo,·er os ob,ta.culo~ que pos5alll ernharaça r-

Quando oram S. Es:. e apresentwa o calculo lhe o de;mn,·olvimento, e conceder ao governo 
d:i.~ de;p i::ia feik'\3 com a ~oloniza.ção de de os l'>leios p:.1·~ i~so ne~essarios. 
i850 a.te h ojn, di , se-lhc eu i:m ap:irt·): só A commies~o n:lo alternu as verbM dos§§ 21 
em S·rnt.a Cathn.rina ec tem desp endido e 25 d" i>rovost:1. º""º• porem. dizer q_11e são 
20.000:000$000. 111uito m;il remunor.idos os empreg:tdos do cor-

Engan r: .-me, e :i.pres•o-me a rorrigir o e rro. re io ; t r:\balhau1 dia e noite, sio mesmo os que 
Ne<to.s que <tões toda n ex.1ctidilo é nece;s.1ri:1. nlais tr ... bttlhnm,c todl\da não tém os vencimen
{Apoiados.) t.-1s ele outr ,5 e 1 npre;~dos que n:t$ sU;\$ reparti

Ti\·e a. horu·~ de pre~idir :iquella proYincL1 çêies p:i>$;>.lll o tempo ~ ler. ccin,·er •o.r e fu'.n!\r. 
durante sete .mezes, e o r a1uo de S·~r\"ÍçJ publi- Sr. pre~ident e . lling-uem h'\ lll~i~ c0nwncido 
co que m:i.i s preoccnpou-me foi a. colon~.aç:>o. do que dU J :\ ne,•es<id:\do d~ al; mu" ,{,·:;~entr.a

Ei<-llqui alguns d;idos intcrcss1ntcs e qn~ lisaç;lo "'huinist·ath·.1, m.as r~' il !theço q·1e c er-
por i ;so consig no cm m~u di-;cur so. to~ serviços .ie,·eiu ser cen tr;1lis:\dos: este é um 

Com 11 colonin. Blumenau se despendeu de de1ui~. (A110: dos.) ~" esper>'-n9n de melhorai-o 
i 860, epoc.a ··m que pas;ou :~ pertencer ao Es- concedeu-se aos pr05idcn tes de provincia a fa
t :uto, até 30 d~ Novembro do 1878 n import:iucia cult!ade de nomear os age ntes do <'.Orreio. Foi 
de 2.34S:704.$4.31. infeliz esta r <lformn. ~ seus rGsultados não 

Com a. coloni;i. It·lja.hy e Principc D. Pe- corres 1ondera.m o.o q.u e se te~·e em ;ist•• : por-
dro d·J•p •nd~mm- <ri uo mesmo periodo ta nto, devemos r1~vo g-al-a. 
4.296:028$256. Esta col rnb é a todos o< n - \ Correio e tclegrapho são ser\'Íços <fütincto~. 
peito< iRf,,rior :i. coloni:L Blumenau, cuj llo supe- l mns destinados a se pr ·st.a:·em reciproco a u:u
rioridad~ principalm ~nt.e ~.:i deve ao seu digno l io : ruuit •s l"ezes o telegmpho serve paro co_r
f11.ndador. rigir as faltas do correio, do qua.l e, por ass1m 

v. r.~ 
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dizer,<> iullut"I complemento. SNviços t:!o :1!1iis '! vuuç:to do lú11~i-iat I nstitu.to BaJ1i.a110 de 
._. .:encmlout.es, parece-ruo riuo do·10111 »Cl' su- Ag1· ·cult1wa. 
tioriiinados ,, unidade t!e direcç;to. t:nid:•s ,i;; i c~uoprobeudcm o!l uobres deputados quanto 
<lutts rop:1rti~ões t;1hcz pndesso harcr :ilguma me seri:i. :•gr:ul:\\'cl concorrer, cmbor:1 indirc
l'Cd11cr•io no;; ·u pesso"l. 1 r,t:i.:nente, p:i.r ::t ttªº fos-;c dot:ub <le !\lgum me-

Ein·t·e nós o >o•·viço post~l, ain<h <j llC 1Uclhor lhoramcnto ::i p1·01'incb das Alagõn~. Reconheci
do rpie or:i. h:t "nnos, eH:\ longo de "ttin- por~m . que den~ nhun1:i. v:i.ntagem seria a pro
.;;·i" o desej1wol gran de perfoição ; ~ •·ot110 é ject:i.da colonÍl\ e, (lttcnclendo para o estado de 

• d:l m:·1io~ import1Lncü e i1He1·cssa a lotlo o noss~s ftnimç.a ': n<<o hesitei em propór que sa 
urnndo, ~sl<i cxpogto à <;l'itica e censur:i., ~uµprimissc 1t quot:i r(tt0 lho <!ra.destinad1L. 
ncu< · sempra j11;;la•, do publi~~. l1.cclan1am Tt':it.:l.t'ci :1 g.ir,i, Sr. presi<l ~nte, . de alguns 
contr:i. o correio pol' faltct rle ~i>.rln> alô :i.ciucl- ponto • '!ue me e•c:t.pM'llm no r-;lriclô exame <plc 
h~s ao> <1u;'CS 11i ngue111 ese:·o1"l ; donde ro- tenho fci t 1 do rç~'lmcu lo da ag-ricultur;i . 
s1tlt:1 <iue, a.lcim do muito tra\Jalho. s5o oliri- e;· complctam·:ntc inutil a despez:i. que se 
gados os empreg,1dos de•t:i rl)p:iniç.iío :1 ter o<t:< fa:t •n·!o com 'i11l1a ~.ommi6$:'i:O p 1rn. o o; tuclo 
muita pacienci:L e indulgcnc:i'1. co:n as fr:i- de :icy•.tdc~ na prorinci:. <h .Ce.1rà. (Ha va;·ios 
•iuez:is ao puliliro. aparte...) 

Ertt juato "tu8 fossem b~m rermnie:•arlc><, l~M Qnnnuo o~ n 1)bres dcpntados por aquclla pro-
sli:o mal p:1go>. co)ll.0 jti di~se. vinr.io. pedem o prolongamento de suas C3trlldns 

Si reformas des to. naturBzn fossem :i.dn1L~ú- de ferro, :s colllprehend' e appt mrlo; nã•) pos;o, 
·:ois na lei de orç,1m<'nto, não duvid:1ria '\ po1·ón\;•c·•n1!'anh:il-:,s n'olj u•tific;\ç:io dnst:i de>
conrnlÍs$ãO propor <rue de«cmo< ao g"O\·e rnn a peza . Para f.rndamentar a emenda. qt10 prs
necessarh au torisação p~ra elfo c ltJ~ r a do cor- t •nd > 11!\''.!rBc ·r, p ~ço ª" Sr. mioi,tro que re
reill, me~mo com algum :111g-n1·~ nto de tle;- moita :i c •mara. as c-0nta~ d:i. e •mmissã:> de 
pew. :i"ude;. Croi' que i yi -ta d<?-ii:1s cont:i.• nenhur11 

Soure o§ 20, :llus::i~ Nacioncd. n;i<b tenho d'-putnd 1 rec11 ;ar:i o 1·ob a. essa emenda. 
11ue diz~r · . . O SR.. Rouaic;i:a:s .Tux10R.:- Oa e •tudoa j à c;
d f>y§ :n refor H;O a Fabnc:a d~ fim·ode S.J º''º t;1"1 f ,it is, a comiuis~1o nito tem m:i.is raz:t<o de 

o panem« . s~r. 
Entend) a comnlisslí.o <1uc cst:\ faurica, em

quanto für dirigida pelo go\·erno, pouco desen
,·ol riillcnto podürá ter: o gov rno nilo é bom 
admin'i<tr3.dO<' do, catalrnleciluento~ industdacs : 
po~ isso ach3111os com·eniente autoriz .1-o a 
\'encfot• ou anendal" a fabrica d() S. João. 

N<J. ve1·b'.l. do § 29 p·~cle o go\":;rno 1.8:000::; 
}>M!l. a fondaç.ão dn uma colonia agricola 1t:t 
p1·0\'111cia dlli Abgõas. ondn saj:i.111 Mcolhido.; 
os Ü1$CClU06 1·edidos ;to E.•tatlo; 20:400::; p:i.r.- a 
colonm Izah ·,1 eni Pc1·narohuco ; H:OOiJ:) para 
a coloni:1 Christi:w 110 Cenl'à, '·' :;oo.~ p:i1•.1 um:i 
cofonin Cllil Goyú .. 

.·\3 subv ~ nçiícs cle , tinMh\B :\s colon i"' ,:e 
Pcm:tmbuco e C ·· 1r:í. s:1o n .. :o.~s11·i :ls . Yi,iLci 
e conh ~ço a coloni:1 [z dJ '1 em P·murn11Juco ; e 
um e;t:\bGlGcimento impol't•nli<simo. /\.Ili re
c~b.e-s·~ não ~ó educação verd 1d,1ir:imc11te pro
fi <Stonnl. co1i10 &O aprendo a ler. e~crever e 
c•ont 1r; <', o qu~ n1ais val<.', h:i. <\duca,,ão ruoral 
o c!1sii:i".I rcligio.so. Faz ~osto y~r ~ ord~m ,1u · 
a.Ih reina. !nfchzrnente JSSO e devido t!<i aos •u 
dil":i ·tot'. e receio <Jll", fal(, icendo :iquelle. bcnc
mcrito frad ·. o Cl8tab·,Jecimento Yenlia a ter:.. 
ruesm:1 sor t i cl'• tanto.> outro.~ <ili • não corre~
pon<hi·am ~is suas promessas. 

A commiss.'io proplíe:.. ,npp1'e'síio ua <111ot:1. cJ,. 
18:000.$ par::t uma colonia n 1s AI 1i;ôas, QtICJ 

recolha os ingenuos cedidos ao Estado. • 
\'i cm um rabtorio ou outro documento otli

cial 'ltte ate agora sli tem sido en treg11es ao 
Estado cm todo o paiz 54 ingcnuos. \ 'ê, pois, a 
l'.:\n1::tr-.1 que esta colonia niio é nccess.i.ri:~; e, 
d~vo 1lizcl-o, nisto concordo11 o honrado St'. mi
nistro. 

O Sn.. Lou1u: :>ço DE A.1,uuciui;;nQ.ui;:- Tra
t,,,rd ago1•.t do. ponte 'l ue devo lig:i.r O< b;lil'ros 
d, R)ci(, e S:i.nto Antonio li .< co.pital da pro
yiucia de Pernam\Juc-?. 

OS1.t. C'1.n~ES ÚA.NNA:- Ahi V. Bx. não 
t ·)lll r:i.zib. Appello d~ V. Ex. para V . Ex. 
melh •r inf 1rmad 1. 

O Sn. LounE:>ÇO or. ALnmH::tRQUE; - Co
nh · ~o muito bem o. cid:i.do do Hocifo. Entre 
aquêlles dous bairros já .,xiste um:i e~cellente 
ponto, utn tanto pc•:<d:i. porque se <le~tin:1.v:i. :i. 
algn!l'.l:l estrada <le fe1· re, mas que sati.~fa1. ller
feitam~ntc as nece~sida<le8 <lo transito. 

O Sn. P11n.tl!!l.L.~: - Não apoi<ub. 
OSn. U1.YSSE:S Yt.\:'i:SA; - B' preciso fazer 

:i. seg-unda. par<\ g:i.r;•nlir ;i. primeira. 
O Sn.. Lot:1U::sço DE ALut;QCJJ:RQUI> : - Infor

mar:tm-mc ha poucos dias que essa. ponte já se 
est:i const~uiodo ; ou igtiO!'llYa-o, t:into mais 
qn:rnto n:1•) foi lc;>~l1nente autorizada. Si o Lra· 
balho esla comc~.ado, 11uc remedio senão con
cluil-o '! 

u Sn. A:rn!l.\DE F1i:uEm.~: - A llrovinci:i. ou 
a municip:il idado 'luc " conclu::t, ·(Ha ot<tros 
(~}Xertes.) 

O Sr.. LoUREXQO DE .lLnuqUEIIQUE : - Como 
quer <tu<1 sej!\, ê lastima que de vc?. om qu:mdo 
estejamo.s a tropeç..,.- em actos arbitra.rios do 
go,·cruo r.ianda.nclo fazer obras que nio são 
urgi:nt1i::; netn foron1 1lr.cretad:is pelo poder lc
g-·•bti,·o. 

Aprovai tQ :\ O •~casi:'fo , Sr. prcsi<lcmtc, 11:wi. _O Sn. ~:.Lr.Yss~s VI.\:<;:->.\:- Em tempo de safra 
pedn· '}Ue n.ttentbm P•\J•a este f1cto 0~ nieus nao se pudu pass:i.r pelo. ponn actu:i.l. 
nolJrcs .:ollegas, deputados JlOb Bnhi:i.. <[Ue, O Si:. Pim~n1:-Basta dizer que pass;i.m i;or 
parece-me, ficaram dc;i;~ont·,ntes ~~r~1 o relatot .

1 
ella de• linhas de boncts. (Ha muitos oi1tros 

do p.uecer porhaNr sido supprim1da a sub- apm·tes.) · 
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O S11. I..ot:aE:..ço DE A1.ncQuEt:QUt: - !.'foto ( 1 Sz. l\l.\ctEL:- De algum lcmpo a cst.-. 
que os honl'ados depubdos, qu:indo tcico em parle. 
Pcruam\)llt:O, não toleraru ooscrva··~1o a l;::urua. os A F s 

• v 1;. ~1m.mr;: • ii;umnA :- emprc me-
0 Sn. F1·:i.1c10 oos SA:-iTos: - Bu.la com u r~r-0u. 

l:ltlhfa e \·crti se não ó peior. O glt. LounE'."ÇO llE At.llt;<WERQUE:- K:io 
O Sa. Lount'."ÇO !JE Ar.llUQUr:RQUJl:-l-'01· sun o contesto; mns ô indttlJit:w cl <1110 JJc:cs.sich><l•)S 

\'c2 rccla.mai11 os illust1·es tlepu.tados !Jahianos de primci1·a ord,:m têm sido pret r,1•idns para ~e 
por causa do sou instituto de ag-ricultu1·a . E' attendcr a outras menos imporl,mtus e Ut'"'•ln
na..tural; cumprem sGu de1·or, corno ostou cnm- lcs . Doc1·ctar.im-so p:i.m o Rio Grande do

0 
Sul 

P'.tndo o meu. (C1·11::ani·sc apCtrtes e o S1· . pre- csirad"~ <lc Ccr:.<.l, algur11us lJem <lis~eusavcis. 
~-tde 111c reclama attcnç«o .) (A1Joiuclos ~ Htio apoii<<los) ,., se111 import:tncia 

O crodito pedido par:t o mdhora1ueato do pal-.\ a hwour-.i. e o commercio. Disse-se que 
porto de Pcrnarobueo é t:.lvci suscoptivel de al· c1·:un c~tr:.\tcgic>i.s, e d!lixou-:ie c1nrctanlo a 
guma red11cção. Não a. proporei 10cl:wia. pr<Jvi11cia isolada do Imporio ! Deixou-so de 

Qll.'.lndo esti,·c naquclla p orincia busquei fazer a u11ica cstr;1d:i <1ue mereceria nquellc 
conh.ecor a rcpartiç[o, a cujo cn.rgo est.:i ~s to qualificafr;o-n. <1ue l if;'asse a província elo Rio 
serviço . (fr:\nde ,L de s~ntu Catllll.rtna t 

O resultado das observações que fiz o das in- O Sn. CA~t11Wo:-?i°iio ~-pofado. 
forcn:1ç.iies c1ue pude colher, foi-lhe de~favo- o SR. LOURENÇO DE ALBUQUEl\QUll : - Sc-
ra.vel. nhores, n. pro,•incia do Rio Grande do Sul est:i. 

Ao Sr. ministro da agricultura suggeri então collocada a distnnda quasi ígual de dous portos 
o alvitre de ser confüi.do o serviço do melhora- de primeira ordem : ao norte. 0 de s. Fran
mento do porto o.o arsenal de marinha ; e pro- cisco em Santa Catharina ; ao Qul, o de !'.fonte
va valmonte teria Bido a.dopt3da cetll. m1:dida, vidéo. Pois bem : amqu.anto n iio se melhorar a 
si ou me t iveE;Se demora.do mais algnm tempo bar ra, forçoso ti dar pr.~ferencia a um desses 
na administração da provin··ia. Na. repartição pol'tos; 0 Rio Grande ha de buscar Montevidéo 
encarregada do ruolhorrunento do porto notei ou s. l<'rancisco. 
pouca scienci.a e actividade, muito pGdantisnw 
e nlUit.'ls despeza~. As censuras e queixas eram (.·lparles da deputaçiio rio- g;·andense.) 
frequentes. Porque negai• o que é evidente ·? o qtte todos 

Na. di stribui~.ão do credito que lhe cabia , des- reconhece m e confo~snn1 ~ 
tinava-se uma quota pa1•a compra de livros. 0 Sa. CA>tARGo:-Peço a. pal:ivi-a. 
Parecia-me, Sr. presiden te, que se Lr:itava de 
livros om branco pam a cscripturação; mas O SR. Loum:xço DE ALllUQUEB.QUJ!: : - - Sup 
cnganei-me, est:w:t-se forma.ndouma biblioth.!- V<Jnde, senhores, a hypothese (e r.i com grande 
ca. Yi 11m volumo do um~ obm c1uc tinh;1 c nst:ulo repugnancia c1uc a enuncio) de 11111 r.onllicLo 
400$ 011 500.~000. (Apa;·i~s .) com os uosYos vi~inhos elo s 11l. 

A qua11tia par-,\ o por to do Ril>-Grande do) Sul O Su . Ur.1ss ES \'uxN.\ : - N:i<.) h;~ •(UC re-
paroce-me exigua. cci:J.r . 

o SR. M ACIEL :-Não~; paro,; ba1·1·11. ó riue o SR. Lou11E::;ço D!! Al.ll1,;QUERQIH: : - .T1i de-
ó insufliciBRtc. d:írci que <i :1pen:i.~ uma hypotheso. 

O Sn. Louiui:xço Dl!: Ar..a1.1QülfüQUI! : -Dfa1•ia- Suppoudo esso cunflicto. o <[llC n p1•oviuci:>. rlo 
menta os jornacs dão noticia ele navios que Rio Grande do Sul, como já tem succedido. ~ojo. 
ficam dias e dias no porto po1· não poderem im·ndid!l p&lo inimigo; dizoi-u1e : 11iio sori:1 do
~ahir o outros fóra da. barra por não poderem plora;-ol q uc as Lrop:1s 1nandarb.a om ~ou soc
ontr.1r. (Apoiat.los.) Neste caso est.ão agora seis corro fic:i.ssom fór:i. d:i barl':l sois dia.~ ou m:tÍ$ ;l 
v:1.poros e rn:i.is de 20 na,·ios de veb.. Os proprios ospera do lllonçiio para tr~nspol-a o dosom-
1>nquetes dti. companhin., que · il:o constraidos bare.'\r? (-1parles. ) 
com o conveniente c:1lndo, não potlem :ls vczos ,\o pnsso ciuo nos mostr:unos crimin<r.<.'\tn<lntG 
trnn~por :i. barra. i rnprevidcntos, :1s ropn!Jlic:u; vizinhti.s - o F.s-

Isto ci gr:wis<imo o deve fi~ar toda a attcnçi o la.elo Orícntlll por tim 111<10, e por outro n. Con-
<lo nobre ministro da agric11ltura. federação Arg<Jntin::t - csliio dirigiuúo linhas 

o Sn. ALvEs DE Aa.1.uJo (miiiisti·o da ~tii·i- ~eiras p:ir:i ~s fro1üeira~ do Rio Grnndo do 
cultimi) E O{iTRos sl\s. DEPUTADOS : - Apoiado . uc'reio qno ji é l1;mpo de comprohondor 0 go-

0 Sa. LOUREl'iÇO n E ALBV<~IJ1'1\QUE :-Pol" sú~ 1 vorno do Brazil n nrgento uocessid:ido do 
situação geographica e pelo iropor~antc papel termos um moio rlc communicaçio facil o s~ 
riue tcm.rcpr.B3~nt.'ldo e. h~ de rep.resentar cm guro com aqnolh pro~·incin. ( . .\.jlarles.) 
llOSS$ h1stor1a, a provmcrn do R1•:>-GrlLndc_do Ni<o de fo11do a opinnio do r1no a Oiltraola 110 
Sul não de~·c liC<Jr isolada do rest :> cio linpcno. Santa CaLh:irina s:i.tisfaç~-. r.omplet.3mento t>S 
(.-t,iioiados .) intcrC)...ctSCS comruerciaos <lo Rio Grande do Sul ; 

Si con&enti 1·111os cm seu isol;1m.cutu, si "dd- 1Has ~ú cll:\ 111.i<l•J ;;:i..rautir int\Jt·c,;~cs rle outm 
.:al'mo:; abaudonad:.i , clfa ted o dirt'ilo de se- ordem e 'lu ~ o·n 1!•1!'\l alg-11111 -tr,,·cm r;ce proto
p1rar-se. (Apa;·tes.) F::i.llo condiciono.lmcnte. rid~~ . 

o ~R. Ar.VE5.DE A 1uu.10 (niinist:•o da aq.·i- o sa. RlllAS ili Ulll ap~rvi. 
cuitura):- A pro~in ·i::i. do Rio Grande do Sul o· Sa. LOUP..E::;ço ?JE ALOG'QCZRQ!IE ! - F :illa-
sewpre tem m'recido a 11ttençlio do governo. se na 1larr:i.; nis.s um not~vcl en genheiro j:i. 
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~:raminou-:i, e declarou que só um remedio é 
;,;.issi·.·.;l paro. inelhoral-a : o construcçào ~a 
dous 1iueb1-.1-111are.> com a oüen~:\o de :ne1~ 
legoa cruh um. :iv~liados em dons milhões de 
libr~s storlin·1 s, e, a inda assim, niio ouson g:1-
r~11Lir o <lxlL\l da obr;<. 

O Sn. C.tlC.mG-O : - Ello nio examinou a 
l:urra. 

o SR. Lot:I\E:"ÇO DE A L!lUQUERQUE : - Otll 
en~enheiro co1no o Sr. H:i.wksluw nào expori:\ 
seu nome e reputaç.ão com um juizo LO:i1erario. 
(Apa,·tes da dcpittação rio·!randeasc.) 

Si um~ autor idade <'Ol11I?etentissim:i., como ri 
este engenheiro, considec·:i du1•idos<3 o e:rito da 
obra, que qualific:.ção mereceria o s- o~-erno 
que :i. mmda,.se e:recnta1· ? 

Seria mai; que lol'iano, eslmij:idoi·. 
E' possfrel enlret:i.nto que oulro enge

nheiro de igu:ies h:ibili t:içõ 0 s, proced(•ndo a 
novos estudos, julgue p raticavel o melhora
mento da b arra. E m todo ca<o, deve-ae ter o 
maior cuidado e escrupul:1 na decret1Ção de 
despez·1s, ~ ujos resultadqs pad~m $Cr im13N
fic11os. Quereriam 0311obre> (hpul .. do . pelo Rio 
Grande do Sul 'lue sem m •is ex 11ne :i.c0 itasse o 
governo alguma das p~opostas que têm sido 
feitas par:i. o ruelhomm·mto d:i bal'l":i ~ Estou 
certo que n;io. Além disso, atlendam SS. EE~. 
oue, mesmo no ca o da ser pratic:i.vel esse me
lhorament~, não se realizaria antes de oito ou 
iO annos. 

O Sn. M4CtEL d:i. um aparte. 
O SR. Loi:,•u: :-;ço DE AtsoQUE!\QUl: :- A es

trada de Santn Ca.th·1rinn pJdo ficar prompt.ll 
dentro de tres ou quntro annos. 

Suppondo q LIC se fa<;.a ·est:< esLradà, não fica 
po1· isso o ;;o\'erM dispensado de p1·omove1• o 
melhoramento dil. l; arra ; antes ó seu clover fa
zel-o. comtanto que procedti. com muita se
;;ur:i.nç:i.. Seja, porém, como für, cumµre-lhe 
gnr:u1tir deodc logo o paiz cnatra crnntuali
d:>.dcs pouco pro,·aveis, é certo, mas qucj:\ tom0$ 
01perimcnh<do e cst.:lo '1Ínrla no dorninio do 
possil"Ol . 

~r. presi•fonlo. meug collegas jà me fiieram o 
obscq11io ela 01.n-i r a t~ esta hnr:i, e receio co11-
tinuar a iucümmod;tl- os. 

VozEs: - Est;1.1nos ouYintlo-o com muito 
praier . 

O Sn . VLYssEs VL,xxA; .:.... Est.uromos aqui 
ate q11e V. El. co11clua. (.J..1,oiar/os.) 

O Si\ . Lor;!lE:>ÇfJ DE At.a\JQ?JllllQL'E: - \'ou 
concluir. 

O tr"b"lho tla com missão .>Obro o orç.amcn to 
do mini.-; tcrio d\ ''l-'Tkultnra. r-0m:11er.:i•1 e 
obras p 11bliras p1'1<le s~r 1lc;linitiv,; r>~•r" o hrm
rado 111inislm: para ruirn, nfüi . Re"onhe\;i- lhc 
as imper:ciçiics. n :io ó um edifici<.1 de <JUe se 
não possa <lc~tacar uma. p e'-!.ra sem preju<ticar
lh~ 3. e11t~11ctur:-1 : ao contrario. com grande p:-0-
1·01!-0 al g-uui;i.s p0Je1u ser <lcslaca<las+-tpoiadus.) 

O Sn. AL\"l:S DE An.lt:JO (m.i;iistro da agri
culturn) : - A colhboração de V. E:s:. neste 
or cawento foi muito importante. 

O S!l. Lo uu :;ço DE .\J.!lUQUllRQUJi: :- A com
ruiss:lo de Mç:un1in10 dci:i;a. ã honrada minori11. 
va.s1X> ca mpo a e:s:plor:i.r. 

O SI\ . Axon,,oi;: FJGUEtR.~ : - Contamos com 
o apoio Je V. E:t. · 

O SR. LounExço DE A L HUQUE!\Qlll!'. : - Não 
sou, St·. pre8id~ a te, dos · que se 'impacient:i.m 
colll :i insistencia da minoria cons·1rvadors. em 
recommend.~r economias e ps.tentear o estado 
de noss:is finanç;\S, Entendo que iiSBi.tn ella 
pr••sla. l.Jom serl'iço. 

Dis~u«sos como os que temos ouvido sobre a. 
'JUC~tão íirrnnccira. n:'io croba.raç:un nem entol"· 
peceu1 a ac~•liô elo s-overno: an tes illurninam
lhe o cs.minho. A11~tlios destt\ 1Jrdem o goyerno 
eatim:i. o de,·cmos apre0iur. (Apoíac!os.) Na 
discuss:to do i111po1·t:tnte orçamen to do minis
terio da ngricultura, não se~à muito que,p:mt 
:i.rrancar alguin:1s ecúnombs, a opposi.ção re
lembre ao p:üz o seu est.'\Clo e economtco e ao 
governo a. g rave sit11:i.ç1io do thesouro . (.Apoiit
dos .) 

Fiquei. Sr. presidente, descontente e megmo 
indign:i.do lendo o 11lti. mo rela.to rio do ministerio 
da fazendcl. (.líuito bem .. ) Pois que! acenais á 
naÇio com um s:.ldo no <)J:er~icio de 1880- 1881 
ti declarais que o governo n.iio fet operações de 
credito, qunndo entretanto as foz n::i iinportan
cia de quasi 15.üOO:OO()&'()OO? 

O SR. A~DRA'DE F 1CirJElnA: - Para cobrir o 
de(ioit tlesse e>.orcicio. 

O Srt. Louiub,ço PE ALB!JQUERQCE:- Não 
cornprehendeis que assim creais obstaculos ao 
;osso p•ogrnmma de eeonomi:ls, proYocando 
esperançai gue só podem ser ~tisfeitas com 
Hacrilicio do no61iO futuro 1 (A.poiados ; muito 
bem .) Não comprchendei.s isto 1 ! 

SQnhores. s.quelles que, segundo lt e:.prese"'o 
do illustrado representante pelo duodecimo G.i•
tricto do Rio de Janeiro, :tcoDdem uma yela á 
beir:i do ;i.bysmo para o qual nos precipit:imo1 
de olhos foch,.dos, prestam sem duvida. g-rande 
seryiço à patrí~ (apoiatlos ; muito bem}: o os 
<(UO dispuk•m,economiM, de mil reis quo sejam, 

·camprem .. . 
O SR. A.s on.wll Fi GUE! R.l :-SGm dL1vida . 
O Sn . Lounll~Qo DE A i:.11t:Qui::nQ1J l!I:- •• • seu 

del'er e S•lo merecedores do reconhecimento 
publico. (M ~tito be))'I .• } 

E' preciso, Sr. presidente, riue i;e convença 
o f>3iz de •1ne neste anda.r dçmtro em poaco 
tempo pe rdera o o redito . 

A":i.liar, oomo foz o honrado president e do 
cons•;lho. a receita p:irs. o e:s:ercio de 1883- 1 SS-l 
em m,iis do que as de 1830-1881 e 1881- 1882, 
niio obsl:inte propor a roducçào tio imposto de 
expor t. ... ção, da tarifa das estradas de ferro do 
E.tado • • • 

O SR. . ANDRADE F1GUElR.A :- E do imposto 
do sello tarnb<:lm. 

O Sn. Lounz:-;ço nii: ALBUQUERQUE:- •• • e do 
í <upo~l.o do sello, ~. senhore11, eaperar con tra. 
toda. a osperança • . • 

O SR . F1L~-;c1sco Sonlti: :- Elle que o fei, 
sabe a razão por que . . · 
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O SR. LoURENÇO DE ALBUQUE!lQGl!I :- o ser 
victíma, senão de uma fascinn.ção deplorasel, 
a.o menos de excessiva credulidade e cvntiança 

· na.s forças vita.es do paiz. (Apoiados ; muito 
bem.) 

Não soa dos que duvidam do futuro, não; •.• 

O Sa. ANPR.AnE FrGUEIRA :-Ninguem du
vida, mas e preciso termos juízo; sem juizo, 
lhe prepara.mos a. ruina. 

O SR. LouR.El'!Ço DE ALBUQUEllQulli : - ma~ 
um governo, que pretende promover grJ.ndes 
melhoramentos ma.terias, tem o rigoroso de~ 
ver de mostrar-se digno da confiança do par
lamento. expondo-lhe a verdade, para que co
nheça o paiz os sacrificios a que tem de sujei
tar-se durante o periodo de luta que esta.mos 
atravessando. 

O SR. ANDR.ADE FrGOEIR.I. :- De luta. rude. 
O S11_ LoURF!NÇO nm AtBUQEl\QUE: - Des

culpa.e-me, senhores, a. vehemencia com que 
!allei. Tenho muito amor ao meu paiz, e não 
posso ver com indiferença. que de erro em el'ro 
o despenhem no pricipicio que ameo.va-lhe o 
credito, isto é, o futuro e a honra. Não, nisso 
não consentirei ; a. nenhum governo farei o sa
crifido de votar cego.mente despezo.s. 

(Muito bem ! muito óem ! ) 
Sinto que não esteja. presente o nobre depu

tado pelo duodecimo di.itricto do Rio de Janeiro. 
Em um de seus mais bellos diMllursos $. Ex., 

f&r.endo-me a honra de dar unrn resposta, disse 
mais ou menos: O Sr. deputado por Ale.gôas 
a.ttribuiu-me o podar, qne tinha S. Paulo, de 
converter os gentios.> E' engano. Pa.receu-me 
que S. Ex. 110 tinha convertido ••• 

O SR. ULYSSl!lS Vr..1.mu.:-Apoiado. 
O SR. LouR.itNÇo DE AuuQUJcRQu11:-••• e 

reconheci-lhe a autoridada de confirn:mr seus 

f o. pa:l"te 

i"' discussii:o do projecta n. 147 de 1882 da 
commissão mixta alterando as disposições da. 
lei n. 3029 de 9 de Janeiro de i881. 

1a. discussão do p~ojeeto n. 42 relativo á es
tra.d.' de ferro de 5. Francisco ao Timbó. 

Continua.~() da. 1 a disllussão do projecto . n. 
23 A reluivo á estrada de ferro da Ba.tu
ritã. 

i ~ discussão do proj ec to n. 75 de 1882 re
lativo ao montepio dos opera.rios da a.rl!enal 
de marinha.. 

2• discussão do projecto n. iiO A de 1882 
vindo do senado sobre promoçõos da. a.rmada. e 
classes annexas. 

1 ~ discussão do projecto n. 141 de . 1882 re
iativo ao transporte de materiaes necessarios à 
companhia. do o.!to Muri&hé. 

2• parle (ci.$ 2 1/2 horas ou antes) 

Conlinua~o da. 2 .. discussão do orçamento da 
agricultura.. 

i • dita do projecto n. H5, sobr G garantia 
de juros a estra~ do rio Verne ao Para.na
hy ba. 

1~ dita do projecto n. i4 i , sobre transporte 
dos ma.teriaes nl!lcessarioa á. compa.nhia. do Alto 
Muriahô. 

fa. dittL do projecto n. 122 de 1882, sobre 
isençlo de direitos aos ma.chinismos impor
t~dos por Aleixo Gary' destiIJ.adOS a limpez.a 
da cidade. 

Leve.nte.-se a sess!o ãs 5 i/4 horas da tarde. 

ACTA DA 2°" SESSÃO EM iô DE JUNliO D:& i882 

Presidencfrt do Sr. Ferreira de Moura 

irmãos na. fü, a. mesme. autoridade que tiolla SU)!:itAll!O.-A«~. Di•corsO• d~ Sr. Carvnlho Rozeude o 
S. Pedro: Et alil{l'an.do con11ersus, etc., etc. do Sr. pro>iJ&u\;.-u•~•rnsu.-Roquorlmouto do Sr. 

Comprehendeu-me perfeita.monte o honr-.iilo l~n,cia }lutifl»-o•o•" no nrA.- lfücu•3Jo dos vro-
deputado, o só lembrou S. P:-.ulo p11.ra. ter o joctoa n. H7 (mi•ão do alistamento do elohoro1), o n. 4~ 
gosto de chamar -~entios- looos os que não (o,traa~ tlo Cem> 1lo s. Francisco " Timbri),-nlsenssão 
aentom enthusia.smo pelo ministado. •obro 0 pr.ijoelo n. i3 ,\ (ostr:iila do forro do BaturiW). 

Eram esta• as poucas pala.vriis que GU pre- Di<rnr>O• do• Sr.. Thomaz Pom11ou, Anloriio Pinto D 

tendia dizer-lhe; e estão dita.a, ainda que A!vato fümintt1.-orçamonto da agricultura. Discursos 
8. Ex. esteja ausante, como ausente estava eu dos Sr.. Porottl, Fr~••i•co Sodré o Martim Francisco 
11u11ndo respondeu-me. Filho.--Ordom do dio para 17 do Junho. 

O SR. RonIUGUl!lS JUN!OR:-Elle as lerá.. A's ii horas, feita a chamada., acham-se pre-
0 SR. LoURENÇO DE AL~!JQ.UER.PUE :- Si não sentes, os Sr5. Ferreira de Mo11ra., Ribeiro ~e 

fosse tarde, seriam por mi!ill tom idas no. devid3. Menezes, Leopoldo Cunha., Basson_, Prado P:r.
consid •r.i~i[o ª' proposições do honrado d pu- mentel, Vieira de Andrade, Jose Ma.r1am~o. 
til.do sobre o protecionismo e a livr: troc:i. E' Ratisbona, Morei:-& de Barros, Alves da Ara.UJo, 
poasivcl qu~ as apreciei e1u outl".i. occa.sião. lgnacio Martin~, Louren_ço de ~lb?-querqne, 

Por ora limit·ir-me-ci n. dizer com 11~ il- João Caetano, R1bAs. Ca.ndtd_o de Oliveira, Ol~m
lu.str~ economist.t: _ "Pod~-S() toler:ir a pro- pio Va.lladão, Sinval, ~a.lustrn.no, Manoel Cnr os, 
tecção, ntis •Õ en11in:i-se :\ liberd.1de. > · J. Penido, TheQp~ilo, Ca.yvalho Rez~nde, 

• • 
1 

• 1 ! Jose Pompeu, Rodrigues Jumor. Ulhõa Cintra, 
T·~nb.o conclu1do. (M•nto bem. muito bem.) I :Meton Rego Barros Lacerda :Werneck, Bai·ito 
(0 ora.dor e co11ipi·imentado e felicitado por · da eadindé, Camar.;,'o, Silva. Mafra,, Alcoforado,: 

tailos 0$ Srs . de:puta.dos pr1mmtt1s e pelo Sr· AI varo Ca.minha. _-\lmeida. N oguell'a, Bezerra 
mini$tro da agricultura.) de Menezes e Atfonso Penaa. -

A djscussão ftca adiada pela hora. Comparecem, depois d~ chamada, os .Sra: . 
o SR. PRESIDENTE dá. 8. seguinte ordem do Souza car~>t1lho, Juvanc10 Alves, Barão. do 

di& pa!'i. 16 de J11nho G11ahJ• Barão da. .,Estan\}Ía, J?e~eira ~P~ 
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.Maciel, Crni Gouvê:J., Almeida Oliveiro, Can- \ escl"ipto á mesa; 2• que se ach11 revogado o 
tão, Soa.res, 1fac-Dowell, Rodrigues .Lima, An-. artigo do regilllento qtw perraittia a votaçao de 
tonio Pinto, Poretti, Henrique Marque$. Barão prorogações, qualquer 'lue fosse o numero de . 
da. Vilfa. da. Barra, Generoso M:u·ques, B;•riio da. deputados qne ee s.ch3sse presento, d •vendo 
Leopoldina, Souza Queiroz Filho, Prisco Pa- acbar-se na casa. metade e mais um de seus 
raiso, Aciri:i.no Pimentel, Silviano Brandão, membros; 3° que o art. 105 do regimento 
Carlos Atfonso, Atfonso Celso Junior, Gonçalves t"efore- se unicamente à hypothese de proroga.
d& Catvalho, Espindola fü:rão de Anadb e Bu- ção da~ horas de sessão o não de prorogação 
lhões. par:i. continuação da disc11ssão dentro da. mesma. 

Ao meio-di:L, achando-se pr.;sentes 64 Sl·.s. de
puta.dos, o Sr. preaidcnte abN a s~ssl\o. 

Comp:i.recem, d<ipois de ab:;rt!i a sessão, os 
Srs. Passos Mir~uda., Gomos d·1 Castro, Tarqui
nio de Souza., P<'lrcira d.i. Silva, F. Bnlisarío, 
Paulino do Souza, C'l.Stello ~ranco, Martim 
Francisco, Carneiro da Cunha, Jo:i.q,uim Tava.
rea, Coelb.o Campos, Francisco Sodré, T. E:en
ri'l.ucs, Cruz, Andr:u:lc Figueira., Scra.1,hico, Fe
licio dos Santos, Uly!Ses Vianna., Costa. Pinto, 
Pompeu, Felisberto, Zams., Gominiano, Lima 
Duarte, Gon~alves Ferreira, Araujo Pinho, Es
cragnollc Ta.unay, ~fat ta- Machado, Franklin 
Dotia, B~7.crra Ca.valca.nti, Montandon, Alfrcrlo 
Chaves, AbcW.rdo de Brito, Silva Maia, Martim 
Fr:i.ncisco Filho, Duqui;-Estrada. T,JÍl:eira e 
Mauo~l Portdla.. 

Fsltam, com c::i.ui;a 11articipada., os Sra. And1•<i 
Floury, Antonio d , Siqueira, AccioH d!l Azwe
do, Augusto Fleury, Almeida Pereira, Barão 
fle Araçagy, Ferno.ndes d3 Oliveira.,Ilddonso de 
Ara.ujo, Ruy Barbosa, Rodolpho Dantas, V~z de 
~Idlo e Vianni~ Vaz. 

Fall.3.m, ecm c:..us:i. p:n·ticipada, o~ Srs. Aris
tides Suinola, Di:i.na., Ferrl!ira Vümno., Rodri
gUI! s Paii;.oto ll Sonzu. LeliQ. 

Lc-sc a act:i. de 15 de Junho corranLc, e é 
posta em diecussão. 

O S1•. Ca~·alho Rezencle: -
A acta di;. sos~ão de hoje é omissa. sobre um 
ponto iml:}Ot"taLHe occorndo houtem, e e sobre 
isso que versa a m.inha reclnmação. 

Deaojo ~ue V. Ex., :!r. preQidente, não me 
considere im ertu1ente. O regimento é a nossa 
gar:mtia. nesta casa, e por consequencia a todo~ 
nôs intareKsn n ~ua intairn. e fiel obscrvancis.. 

A crum. é testemunha do que nfl sessão de 
hontem, reforindo-mo a 11m incidento da scssli.'J 
:interior, ou procurai demonstrar de modo a não 
flce.r a l!ULÍa lc\"e S<>mhra. de dtwide. q1te, annul
ladll. uma prol'ogaç!Lo pelo encm-ramento, só na 
sessão seguint~ po,füi ter logar tt votação do 
projecto em discus&M, ~cndo indiff'el'ento que 
a prorogaç.ão foi;se alóm das horas marcadas elo 
re;imento ou para continuaç<'to da discu>são 
dentro da mesma hom, qu:i.ndo essa. discus1Jão 
tenha. tempo determina.do 011 por ontroB termo.s 
quando a ordom do dia ô dividida. em diversas 
partes. 

V. El.. teve a bo.ndado d::i ou\·ir~me com a 
maior a.tlenção e benevolench; infelizmente, 
porém, declarou achar-se em inteil'o dosl!.ccórdo 
eommigo. 

Na.s obaerv:iç~es quü V. E:s:. fez. e couatnm 
d<> .Di<%Yio . Officia.l, proellrou V. E:it. estabele
~er; 1~. que omend411 .rela.tivas a. qualquer 
~eiac!tid!o da a.e~ aó podem s~r en1·iad&a per 

acssio, quo.ndo est.« tem prazo mll.l'cado. 
Nilo ha uma só destas proposições que não 

fira de fr ·nLe o. disLJosições. expressas do regi
mento. E' facü a dcmonstrayão. 

Pelo art. 62 qualY.qei· deput~do púd .i fazer 
sobra a acta. ~s obsertações vetbnes que bem 
lhe parecer. P~ocede-~e â emenda niio man
dando-se por escri1•to, mas em Yirtude deSS'.\$ 
ol>so:vações quando aceitas pela presidencia ou 
rela casa. 

O Sa. Prui:s1DE:\Tll :-Este caso não foi dis
cutido :i.nte-hontom. V. Ex. esti cngunt1do. 

O Sn. CARVALHO RE7.E~1lE:-Então attribui
ram a V. Ex. proposição q11e V. E:i:. ni1o emit
tiu. A<J.ui está o que se le no .Diario O(ficial 
cm nome de V. Ex. q O nob~. ! deputado man
darà por C$cripta a. emenda. que deMJ11 propor 
ã act~. » 

O SR. PRESll>E);'l:E:-Não quiz dizer com isso 
que sõ dereri:1 ser po• 0scri1ito; o qite disse 11 
V. E.'t. foi q uc m:1ndasse a emend:i por esCJ"i
pto p<ira ser vot ·,da com a acta. 

O Sn. CARVALHO REZE?\'I>E: - Nesae caso 
não comprchendo o alcance da observaçi<o.de 
V. E:I., constante do Diario Otficia.t. 

. O Sa. ~l.1.I:SlllExTE:-E' g,ue_foi mal ~nten
d1do por\· . ü:i:.; eu uão podia. in<por a v. Ex. 
que ma.ndasse por cscripto a cmendii, nern lhe 
contestei a direito de exl!or. 

O Sn.. C.uw.tLllO R:c:zz.:rnJ::-Neu eu disso 
que V. Ex. pr&tendeu fazer sêmelhante irn-
1,osição ; o que e.st.o\l mostru.ndo é que o regi
mento não exige nadu. por es~ri)Jto e q_ue as 
emendas feitt1.s as netas, llClo a.rt. 62, são llm 
\"trtude do observações vcrbaes apresenU!.<l3>1 
na trihuna. 

O Sn. P11EstD:t:.'1TE: - Pedi a V. Ex. que 
maadasse a emenda por escri;)to par:i a. pôr em 
votação Cillll a acta, mas não tinha o direito <lc 
ex.igir. 

O Sn. C.1.R"'-~LE!O R:i;z:t:~;oi;: : - Nero isso 
podfo. V~. Es:. fazei·. O art. 52 do regimento 
estabelece que as emendas BBja.m feitas ern 
virtude de obserl'açõcs •erbaes, e nem t.acs 
er11!.md:i.s são postas em votação com v. nctv.; n 
rectificaÇão e :feita na acta da sessão seguinte. 
(.4poiaáos.) 

Ó que e ()SSCncial e que O presidente OU :1 

carnara reconheça a inexactidão indica.da. 

O S1\. Pm::BlDENTE: -Não ponho isso cm 
duvida.. 

O Su. CAn v ALHO Rll:ZE:;:Dl!l: - B<lm; nesse 
caso pasBO á za proposição de V. E:s:. N~o 6 o 
art. in5 do regimento que trato. da. vc. tação das 
prorogações ; a eapecie está comprehendida no 
art. 104. 
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O Sn. P.!lE$I lJE:-iTE: - Leia V. Ex. Cl a.rt, 105. 
O Sn. C.\ RY.\LHCI REZE.'(DE: - V. Ex. tenha a 

bC>ndade do ou~-ir. Lei.i. V, Ex. o a.rt. 104 e ha. de 
ab.i oncont1·ar <1ue as pror;>ga.ções de sessão 
1J6dem ser votados, qu:ilquer que seja o nume~o 
de deputado$ presentes ; este n.r tigo eatá. em 
vigo1· em toda~ as suas partes. ·Nesta. mesma. le. 
gislatura. já por diversas vezes temos assim 
procedido. 

O Sn. PRESIDE?<TE :-Não póde eer votada. a 
Jltorog~.ão com qualquor que seja o nnme:o 
presente . 

O Sn. C.tnvALHo REzE:;-01: : ....;. Póde; leia. 
V. Ex. o e.r t. 104. 

O S1\. PRESIDENTE :-Leia V. Ex. 
O SR. CARVALHO RE~ESDE (lendo) :-e Antes 

do presidente começar a dar a o.•dem do dia. da 
ses~ão segui nte, 1·oder:í. qualquer de;1utado 
pedu- a 1n·oroga.ção da seS&ii:o ·ara. se ultimar o 
negoeio de que se estive: tratando ; e o presi
dente consu~ta.r.:i. os deputn.dos 1weaen.tes, qual
quer que se)a o seu numero. . . -

O S11.. Pn:estDENTE :-Loia. até ao fim, -leía e. 
revogação. 

O Sa CAll.\".u,ao REZtNI>.E : - ••• por meio 
de votaç.ão, independente de discussão, si a 
sessão deve ser prorogacfa.. ~ 

O Sa . P atsmENTE : - V. Ex. continue o 
ler, que hü de :i.chnr a revogação. 

O Sa. O.u1.v.1.LH,J REZl!:NDE: - O artigo eat:i 
tC>do lido. 

o. Sn . P 11.t s10E.NTE: -Ha uma di.i;posição ge
ner1cn. em 0111ro ponto 

O Sa. CARVALHO REZl!:NDE :-Pois, si eu ter
minei a leitura do llrtigo, como hei de continuar 
a lel-o ? V. Ex. veja o ~rtigo ; ê q U(!Ill ilo li
quida.. 

O Sa.. P1u:sI1>!:.'\'rE : - V. Ex. lefa a revo
gação, qu·1 oatá ab:i.U:o do art . 105. 

O Sa . CAnVALllo REZENDIII :-A proroga.ção 
ó '\'atada, qualquer que sej o. o numero de d~~ 
putndos presentes ; nunca houve presidente 
que puzesse isto cm duvida , 

O Sl\ . Pnl!:s!DENTE :-Está enganado; iaso 
eetá revoi!!:tdo ha muito tempo, d~sd~ i 8ii. 
V. E=-:. ei:l. a nota, que esta abaixo do 
art. ! 05. 

o Sa. CARVALHO REZE~I>E:-Essa nota ro
fere-~e ao art. 105 e $Óil:lente na parte que pe!'
mittia a decisã.o de questões inciàentes pelos 
membros presentes, embora não houvesse na 
casa metad~ e mais um. 

O S11.. PR.!i:sIOENTE: - Vou ler a. V. fü:. a 
nota, que diz assim (l1mdo): e Ficam revoga.dos, 
i1ão só o art. 105 do regimento, na. parte em 
que permitte a. decisão das questões incid~ntes 
pelos membros presentes, embora nrio hnJa na 
casa o nulllero exigido no M I. 55,como taiitbt:m 
quaesque;· ouwas dis1,osições 1·e9imentaes em. 
cont?'w~io à.1n·esente reforma, » Não póde ser 
m:i.is claro. 

o s·n. CAD.V ..\LHO RE2END:C : - Onde ahi :ie 
falia. do art. i04 i Ahí trata-se dBo lltt. 105, dali 

questões incidente$, como adiamentos, otréreci
mento de substitutivos, etc. 

O Sn. PaESIDE='<•E : - S:io todas essas ques
tões. 

O Sa. CAl\V.~LHO ll.E2ES DE : - Perdào; não 
ha. tal ; nunca houve neata casa quem enten
desse assim. 

O art. 104 estti ern seu inteiro vigor· o art. 
105 é qu~ foi revogado sõmente na parte a. que 
merefen. 

-Eu argumento com o :i_rt. :104; desejo que 
V. Ex. me mostre quando e que este artigo foi 
revogado,. ~. app?llo pnra. a casa si algum <iia 
houve op1mao dL vergente a este respeito. A 
prorogo.ção vota-se, riualquer que seja o nume1•0 
do deputados prP.sentcs. 

O Sn. PnxsroESTE :- A disposição é geuc
ric:i. Att.,nd:L V. Ex. "° s ' guinte (lendo): « ••. 
co•uo ta:»ibP.111 quaeaqucr outro.s disposiçiies 
regimentaes em contrario d presente re(O!"m4» 
isto é, s.qu~lfas que s~ rcfer;~m à não presen~ 
d~ 1rnm·:ro leg:il. 

O SR. CANrÃ1> :- Entretanto, tom-se votado 
aqui pro rogações sem css~ numero. 

O Sa. P!U!SIDENTE :- A disposição é claris
sima ; o que admiro é que ·se ponha isto cm 
duvida.. 

O Sn. lGN.\Cto MAaTINS :- O art. i 04 diz : 
qualquer gue seja o nm11ero. 

O Sn. C.rnTÃo:-Mas o Sr. pL'esídente diz que 
está revogado. 

O Sn PRES!DENTt :- Esti revogado pela 
parte final da disposiçã.o que li ; é coasa muito 
cl11ra. · 

O SR. C.utVALHO RxzENDE :- Continuando, 
Sr. pr"Bidcnt~, depois da. longa intorrupção 
promovida por V. E x: . • cu direi : a obacrvaçi!o 
de V. E:s:.. é contra a disposição exprC$.Sa do re-· 
gím~nto. O art. 104 determina. que as proroga~ 
çõcs oorão 1·otada:i, qu:il11ucr que a~ja o numero 

·dos deputa.doa pr..:sentes; esta. disposição está 
em a~ u iu toiro ,. igor • 

O Sn. Pali:SnJJ::1m1 :-Nt>o está. tal. 
O SI\. C.\RVALao REZENDJ::-0 ~ue foirevo

g:ido foi o a.rt. 105 na. J?&rte rela.tiva ás qlles
tões incidentes, como a.diamentoe, etc . 

O Sa. PREAIDE~Tz; :-E todos os :.nigos q11e 
tratam dnmeema espede. 

O Sn. CARVALHO REZEl.\1lE :-Si V. Ex. se 
q uizer dar ao ti•ab11lho de Inllonda.r vet-iftcar na. 
sacretaria, ha. de encontrar qua neeta mesma 
legislatura per mo.is da uma vez já. temos vo
tado proregações com numero inferior a 62. 

O Sa.. fu!'ACIO M.~RTOis .- E sempre foi as
sim ; não ha. precedentes em ca11trario. 

o 811.. CARVALHO REZENI>E:-Nunca. ninguein. 
poz isto em duvida. 

Quanto á '3" proposição, a.ioda ó n1ais grave. 
Disse V. Ex. que o art. 105 es~ re\•oga.do, 
que pelo art. 105 havia uma raz.li.o para qu.e aa 
votações não tiveliSem logar na mesma sessão, 
por isso mesmo que no fim das aessões aconte
tecia muitas vezes não ha>er numero snffiei-
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ente para fazer-se a vot:ição. depois de esgo· 
ta.das as quatro ou cinco hor:is do rl'~imento. 
V. Ex. laoor<' em verdadeiro equ1rnco. 

u art. 105. como já disse,foi revogado unica.
mente n:i parto: relatil'a as questões incidentes, 
que podiam ser resolvEdas.qu"lquer que fosse o 
nmuero de deputados '.presen~es: em todas as 
outras partes esLâ elll inteiro vigor. 

A conderunação da proposição que_ V. Ex. 
aqui hontelll est.nbeleceu está. no mesmo re
gimento. Quando não ba numero sufficiente, 
não se voui., mas ó indit!erente que veja no 
fim, no meio ou no pr incipio d"- sess'io. Ex
cepto naquelles casos em que o regimento per
milte a votação com menor numero, nada se 
pode vot:'lr sem haver no casa meta.de e mais 
um d~s seus membro~. 

Mas tanto nlio foi a insufficienci:i do numero 
a razão determinativa da parte final do art. i05 
que ahi se lê: «e, si achar-se na casa metade e 
mais um de seus memuros. ,;erà permiuido re
querer o encerrarnent.o da. discussão, que se 
votar9. independente de debale, ?'eservando-sc, 
porém, a votação da materfa para. a sessão se
guinte. J> 

A. hypotbese que o ?'egimento iigura. Sr. 
presidente, e a condemnação do que V. Ex. 
disse : e regimento figura a hypotheae de ha»er 
metade e roais um paril. votar- se o ei1.cerra· 
mento, e entretanto prohibe a votação do pro
jec to em discussão ; logo não é por falta de 
nn.mero. 

Por consequancia, qual é a razão? Foi a que 
eu hontem aqui apresentei; o regimento quiz 
evitar sorprezf.S, o regimento qniz que não se 
procedesse :i. volllçà'.e de qualquer projocto sem 
que est.a »otaç.ão constasse cb ordem do dia, de 
modo que a clla com.parecessem todos os deputo.
dos que quizcssem. Or:i., esta sor?reza tanto 
pode ter legar quando ha prorcigação no fim da 
sessão, coroo qu:tndo ha prorogação p:i.ra a 
continuaçiio da discussão no correr da. ses>ão, 
especialmente :i.tt.endenào -se a que :i. r azão a 
decidir é :i. mesma, tanto em u1n c:i.so como no 
outro . 

V. Ex., porem, procurou fazer aqui uma d is
tincç:<n q11e não se encontra no Togimento, e é 
que no fün das sessões, uada a hora, os dep11ta
dos niio sio obrigados a. estar presentes, salvo 
si houveL· prorogação. 

E' Olltro equivoco em que labora. V. E:-::. 
De><le que se :i.bre a sessão o deputado à obri

gado a est.'l.r aqui até q uo a p~esidencia use da 
formula-levanta-se a sessão. 

O S1t. Pal!ISIDENTE:-P:>ssando a hor:i.,si não 
houver proroga•;ão, não é obrigado. E t:mto 
que o r eg-imenlO diz que pase:i.ndo a hora não se 
fará a. cham~do.. 

O Sa. CARTALRO REzE:sl>E: - V. Es. como 
presidente está. nos aconselhando & falta de 
e:s:acção no cumprimento dos deveres. 

O SR. PRzszo;:,,.n : - Estou com o regi· 
mento. 

terminam oa nossos trabálhos. Até esse mo
mento ninguei:n póde deixur o seu post.o. 

Portanto o argumento de V. Ex. não pro
cede, e nem V. Ex. póde fazer distincções que o 
regimento não fez. nom pocful. fa:ier. 

Em resumo: a doutrina verdadeira. é esta: 
annullada uma pro rogação pelo encorramen to, 
a vo t~ção só póde ter lugar na sessão seguinte, 
sendo inditferente que a prorogação seja dentro 
ou além da.s horas marcada! pelo regimC'nlo. 

Eu, pl)rém. n:to quero que V. Ex. supponha 
que pedi a pal:l.vra. sobre a acla como mero pre
te:tto. A mi11ha reclamação é a seguinte :· o 
Sr. 2° secretar io ou o official da acui. declara 
que e\l. fiz algumas obiiervações sobre a acta, 
mas não menciono. a obae.-vação de V. Ex. de 
que eu mandasse :l mesa a minha emenda por 
escripiO. 

E' sobre isto que versa. a minh:i. r eclamação. 

O SR. PRESIDENTE :-Louvo muito o interesse 
qne o nobre deputado toma pelo cllmprimento 
d~ regimento, o que muito me aux.ilia.rá ; mas 
srnto cordialmente a.ndar em constante des· 
a.ccôrdo coi:u S. E:1:., e :i.gora ainda ma.is dis
tanciado quanto á. e:..ecução do mesmo i·egi· 
tnento. (.4poiados. ) 

Por isso ba de permittir o nobre deputado 
que continue a. observa.l-o da mesma. fóL·ma. 
por que o tenho fe ito até hoje. 

Ninguem mais fazendo observações sobre a 
act.a, é approvada. 

O SR. 1° SECRET.m10 dà conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do ministe=io dos negocios da justiça., da 14 

de Junho cot•reo.le, remettendo o autogr.ipho, 
s1ncciotl,1do, d .t re:;oluç:1o de 6 do corrente, 
:1brindo ao go,·e~no, por esse ministerio, um 
credito su1•1 •l ílmentar de 103: 151$261, para. as 
despez3s com-.fostiça de primoir:1 inst:incia, 
cor1•0 milit:i r de policia e conducçito de presos 
de justiça. - lntei~ do, officinndo-se ao senado. 

Do ministerio dos negocios d:i. guerr:1, de 
13 de Junho corrente, rcmettendo o requeri· 
rn~nto e mrds p:q.cis em que o :11 'erce do 7° ba
talhão de infant1ria, João Gomes da Silva Leite, 
pede dis;•ens' de excesso. de idnde par:i. matri
cular-se no curso pre·o:tr:J.torio d·t escoh mili t:.1r 
d:t cõrte. -A' coi:nmissiío de marin h 'l e guerra. 

Requerime nto de .José Agostinho Barbosa, 
ajudanle de 2• .cla8se con;. exercicio na esl·•çiio 
de Cascadura., na estr •da de ferro D. Pedro li, 
pedindo urn anno da liccnç 1 com vencimentos. 
-A' comwissao de pen;;ões e ordenados. 

E' lido e a.pprovado o &oguinte 

Parecer 

1882.-N. 212 

2a SESSÃO 

O Sa; CARVALHO REZE:>'I>JC :-Eslà contra. 0 Pretenção de Sal"ª~°,;;:,. osé ])omingos MeZ
regiinento. ComeÇ«da a ses$ãO, nós somos obri-
gados a estar aqui até que V. Ex. use da for· 1 · A comruis!lão de estatistica. colonisação. ca.
mula-levB.nta.-se a sessio-, porque só então teehese e eivilisação dos indioe, e:umina.ndo 
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a 1 •eti~ão junta do cid:id:to So.lvn.dor .fo:;é Do
mingos Jlclchior, 1·esidente no muDic ipio rlt; 

Santa Cru~ do Ri~ P:u'ílo. eoa1arcs. d ' Lo11 <;<l ·>, 
da prO»incia. d'l S . Pa,.lo . .. sn q u ,.ode p:u-a 
ficar !"'r lenc ·n•IO à<1.ielle 1uunici :•i<l u " '" sorte 
de terras, situadas :i <>larg-.. 111 c~qu.,rda. du 
me~ruo Rio Pado o · ortenc •nt·' ao municil'iv 
d,, s. Jo~é do ChristiMis·110 d:i. provincio. elo 
Plltnllá, visto como aquella so1·te rl ' t··rrt.s 
dista 5 legua.~ do rnu nici .io de S,mta Cr uz 1) 

35 do d~ S . .Íúoé , é de :::n·ec·~ r qu · sobr, se!1l'~
lhan te pret m~ão s ·J~ ou1·id0 o gol',· rno [OI' in-· 
tl•rmodio do iui niste rio da :.gricultura , com
m,.rcio e ou1·as publica.•, 1•ara a!Lcr lo r ddi.
b~raç:Io. 

Sala. das commi~sõ ·s nn1 15 de .lunho d· 
1.682.- .Tosri Po»1pc11.- Aii9 1rsl<' Plr:m'Jj .
Ari•ti1les Spi11.ola. 

Vai" impr imir p~rcc entrn1• n.i ordelll dos tra
balhos o seguintG 

Projecto 

N. 150.- 1882 

2> scso:í.o 

A' co1,:missiro de 01•ç:•mento foi i :rescnte" 
propo>t • do gove: no n11gme" t ndo do .... . •... 
314:18~$030 o ci·e<llLo co nce<lid<J ''º minis te~io 
dit :1gácultu~a. com;11ercio e oh:· •s pulJlic -. 
pelo tlec:eto n . 302'2. de i '.2. de No.,.emb:o de 
1880, p:i<,1 ;is okas necess:iri :: s :i em:mci11:1çiíll 
d ,1s co!~ni·1 s, e, j ulg ·1ndo attenlfiveis a-; rai<ii:s 
e::pondtd:i~ n o r el . to~io que j•<"ec~e a referià. • 
p1·0 osta , e de p.:rece!' que seja 11!1 1 ado:•tttd.'l, 
~enào coo,·e1·tid;t no ~eguinte \lrojecto de lei: 

Ac:·e3cente-~e no log,1r coin1:etcnte: 
A :issembló" gei•al decreta: 
Ar t. L• \Como n:~ pro::osta.) 
A•·L 2.0 (Como u·• propost·• .) 
Ar t. 3.• (Como U:\ 1•roposl:\ , ) 
S·1h das comuiissões em 2!l de )lain rl•.• 1-'SZ. 

-Low·enço de Albug"<'l'')•'C.-llczcr,·" t """l
caMi.-Rodt if111CS J 11>1 im·.- .-ln l1mio ti.: "<i
qttcira.- Be ~cr1·1i de J[ ,;nc:.,.<.- Frn r'icisco 
Sodnf.-A . ,1. d · Stm~a Cu.r '.J<1ll<a. 

p,.oposta 

Augn~tos e dignissimos senhores rep;·cscn
t.'ln les dtt nação. 

O deci·eto n. :3022,de 12 de Novembro de 1880, 
abriu ao tilinisterlo a meti c:i.rgo um cl'<:di lo 
extraor tlinario tle 1. 352:8J:5~70 para. sei· appli
cado, nos esercicios do 1880-18,~1 e 18Sl
i 882, aos tra.b:i.lh os nocessarios :i oma.ncipa.ção 
das colonias do Estado, s ituad"s 11:-.~ prêlvincias 
do Espirit-: ;-;an lo, P :i.ran,i, Santa Catharina e 

çi1es satisfactori:Ls, os csta.beledu1ento~ colo-
11 i:tes t]L\() .. iuda s e aoha.111 l'30b a admini~tra.,:ii'.o 
<lo l-'.slaclo. • 

Sà Lendo começ3.do no;; u lt<1110$ mezes de 
188U-18H1 " <~xecução do a lhtdido plano, e, por 
01tt1"1 lado, não ~eu<lo cot·ri<lo fayO~•wois a.~ es
t;i.<;iies par:t :\S obr.1s em anda1,,enlo, 6 nec '!s
sario vos <l ig-nois de conceder 'l"e poss:,111 ser 
e1npr c>g;iclvs nu exercicio de i882- t&l:1 os Snl
dos •-iue então exislireiu do rnencionl\do ere<líto, 
ucu1 como o 11ue 0 1· ,t "e11ho pedir-~·os e ejustifi
c~11d,, pela seguint\l e:i:posi;;ão: 

I 
COLO:S (AS SlTlJAD.I S N.\ Pll On:SCL\ DO ESI'!ll!!O 

S .l'>'l'O 

Tcnd? s tclo cmnncipado o nnclel'> rlo Ca.> t ~llo. 
fundado nes~a pr<Jl'i!lci:.. em t::HO, •1 uündo foi 
111iste1· collocar innuÍ!;'ranles qlte se· «t.:hav;i.;n 
0111 vb~eiu para o Bi'aúl a o ser sus1Nnsa" 
ei::ect1çno do dec1·eto n . 378.t, de 19 de Janoiro 
de 186i, resta entregar ao regimen co111mum 
~· colonia do Santa Leopoldina, foodada eiu 1857 
e hoje forma.da pelos nuc1eos do Por t.o do Ca
choeiro, primitirn perimotro da. colonfa: do 
Timbuhy. a.nue~(ldO em 1814; e de Sanl:\ Cruz 
:m nc:mrlo eni 1877 . 

O nuc!oo do C:\;tello não h :w ia sidó cont~m
pb.do na (tistribu içao do credito pedid1) para 
:i. emancipa(io d;is colonias . Tra.t:in<lo-se, 
porén1, de um e~tabeleciu1ento bem situado e 
dot:ido de ou tr1J.s co1idiçües de pro~peridacle, e 
rcc1Jnhccida a conrenil)1tcia de ulti u1ar o a l:tr
p;amento da estr:tdo. quo o l igii. !Í viação geral 
da anti ;,::i coloni:i. d,> Rio Not·o, foi aul.O!'it.üda 
para e,t.,_ obra a despeza de 16:052$, por conta 
dos saldos que dorn dei :s::w o crndito distribuído 
:is provi1wi:is do Paraná, e Santo. C.itharitia . 

P:u·n as obras <h c•;lnn ia de Sant.'l Leopoldina., 
foi con~ig-n:odo o e redito de 1.52:874.)42.5, em 
que p1·i111 itiv:\mcnte foram or çad"-s . 

P r•J!IOZ, e ntretan to, o ,.] irecLor l.\liz Cn:o:a.l
c~ nle. •lo e, .. ,~ ,)~ ~!dlo '"" proj eclo qnc, ten
<lonrln :1 rnclhor:-.r :is c11n•lii;ües <le~fayornvcis 
''"" nud•'OS oln Ti111lrnhv e :;:in ta Cruz. torn:i.· 
ri;ttl& r1 c ,~1~ssaf'io uw ac~t·os<? iml') ílc de3pezn. ató 
o ,.,d.11· dr. :~ (~ : ~>"iU~W • .-ó li::v:rnd» ciu cont.-i os 
1110\hM!unr·nlo:; •1nc r é1mL·t ul'g-onLcs. 

E.i trl pr•~iec tl'> n:io foi aceito, u om rno p:irece 
:\~c[t;ive l . POl"J'le ns n11cle11s do Ti1ub11hy e 
:'a ula Cl'n7.. :lfJ \\Cllo qn:i.s~ complo\.amenle " ba u
•lon:1J11. e este 111;Ü .~i t11ar!• , pouco poric i·b .m 
mdhr1rar com "s olir"s p:·ojec t:idas. A este 
rospeit.o offere~o-rns" informuç.ão constantn do 
oi!ic io a~ ínspcctorirJ g e r:il das torras e coloni.:
s~~:'lo de 17 cfo .Jaueil·o ullimo, e aguardo >OS 

diznei$ do deliber a\·. sezundo em vossa sal'Odo
ri; julga r iles conl'ir nos intercf!ses do estabele
d mento de &l.nta Leopol<lin:i.. 

S. Pedro do Rio Grande do Sul. 
Realizado cm parte este plano peb. eni::>nci

paç~o das colonias ,\ng-elina, Az ,u11ouja, Bl u- COL():-0-1 ,\S Sll'CAD.1.S )'{A PROV!l"CI.\ DO PARA".í. 

ll 

menau, llajahy e P 1•incipe D. P odro, n:> pro- Vi'írl :idi:i.n t.-vlos os trabalh<is p re1>nratorios da 
Yinci<\ de Snnts. Ccctharino., e ,\~sunguy, na emanci p"-Çi'\'.o das coloni"s ~ituadn$ ne~t:1. pro
provincia do Paraná, não fo i nem ser:i. 1iosstYel vincia. tendo já sido entr egue a do -~ssunguy 
u ltimar, até o fim de Jun!io p-i\~imo, 'luando :i.o reg-i_men comn1~1m .. i1ei:s:o•1-so, tod:n-la. de 
termina o pra>.O marc~do pelo sooredito decreto, const ru\r P?'' d~f.c1encu1. do credito :>._ e~\rad~ 
os trabalhos indispensaveis para que pDSSll?l ! q_ue dei-e l 1gM . :• sede deste est.'l.bel~1ru<:nto a 
ser entregues ao regim.en collllllulll, em cond1- cidade de Antonina e, sendo necessa.na a mesma 

v. 1.-66 
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estl':i.d:i. para facilitar a e:Iportaç;io dos produ- 1 
elos da colonia e :J.ssílll cu<Upleta.~ o s 1,u system:1. 
de vfoção es.tcrna, venho pedir-vos p:1.ra este 
fim o ~r.;Jito d~ 00:000$000. 

Situada :i. 800 metros acima. <lo uivei do m:i.r, 
em am pei•ilnetrv ea.lcula.do ~m 1.4-13. \J20 me
tt·os 'l11adrn11o~,a colouia do /lasunguy dispf>e de 
fo:·tii Ltll"ritorio banhado por varios rios. A falta 
tle vin~-l'io regn!ai• h:>. sido a c:-.usa principal ~o 
titr;\20 eles\ e o~ta\Jclecimonto c1ue, ontretaulo, 
podo eons.tituir-se Cotll o tempo um grand() .nll
doo dri pop 11la'>i'io. A o~t1·:ub <1ue o deve hg:w 
no porto ele Antonina rontribuirú, certamente, 
varn este fün. 

m 
COLOxug S\T[J,\1),\~ ~ü PfiOY!::>Cl.~ DE S.\:'iT.'L 

C;.l.TH.1.Rl:\,\ 

Achtun-se e1na.ncipados todos os o.;tabclcci
lllOntos coloniaes des t:l pnwinci:t e mais cedo o 
ted,•uu •ido si os ti·alntlhos prepat•atorios não 
hou;e~scm iiido diffi0ult~dos por enchentes dos 
rios ltajahy-assü e It:i.jahy~rni1·im. 

lV 

C0L0:SIA5 SllíJAOAS '..".\ Pl\0~·1:sclA :DE s. PEDRO 
DO nco GlU'.'\DE DO SOL 

A cma11cipnção das colonias <lesta província. 
Jw. sido rel:i.t•d<J.da polas razões que constatu. do 
officio d;1. inspcctoria gero.l das terro.s e coloni
s:ição, de 24 de J,l.neiro deste anuo, e e.m vir· 
tude de terem sido deficieutes os or~;1.mentos 
([ ue S<:lrYit·nm de bo.se « distt"ibuiç.li:o dos credites 
d•recem de suppriniento os destinados ãs colo· 
nias Con,le d'Eu, D. Izo.bel o C:ixit\s. 

O :i.cim:i. cit.\do officio contéma csto Tell]Jeito 
tofas as clesejaveis informações completadas 
pelo de 30 de i\farço ultimo. 

Estes tres est:i.belecimcntos, contando grn.nde 
numero de inHuigr:mtes o offorccc11do condições 
de prosperidade na fertilidade de seu solo, niill 
poderia.m se11) inconveniente $<lt' entregues ao 
rogimcn commum coJU a impcrfeik1 via~.:1o de 
que ora dispoern. 

.·\' vist:i do c:o>:posto ,·enho, de ordem de Sua 
:\fag0~ tade o Imperador e na fürma da lei, su
j eita.--vos n aeguin te 

PROPOSTA 

EstM enchentes detel"mmar:i.m despeias ele 
ca.racter cxtraordinario, a que foi mister oc
correr por conta do crQdito concedido para. a. 
cmancipa.çiio das coloniils, sendo que em tempo 
pediu o governo em proposta. ainda. pendente de 
vossa delibera,.ão, a consigna-:.ão necess:il'ia. ã 
reparr\ção dos estr:i.gos. Art. L 0 E' 11.ug-mcnttl.do de 3i4:l84.S630 

Sendo t:<cs dcsperns e;timad:i.s em 265!492$333 o credito concedido pelo decreto n. 3022 de 12 
foi de<hiúda esta quanti:i. do credito concedido de NoYembro de 1880, par:i. as obras necessal'ias 
pal':l. :t emancip~ão, q11e terá de ser indetu- ,; crna.nclpaçiio das colonias do Estado. 
nizado poi· estorno, logo r1ue n. resolnç~io pen- Art. 2.0 Assim o credito agora. decretado 
<lente h·iuve( sido convertida em lei. como o saldo ilo anteríoi: poderão ser emp:ega-

Efl:'ectU<\da est'.l indemni:l;ição, 0 crediLo dís- dos no 3:;t~al _e no prox1mo futur~ cll.e~c:_c10. 
t~ll>ui<lo á provincia ele Sant• Catharina. para a Art .. "· Sit.O 1·e1·ogadas as d1spos1çoes em 
emancipação diis s11as colonias, no valor de contrario· 
G48:178"i68, poderá deill.at· pequeno sall.lo, 1 Paheio do Rio de Janoil'O om 24 de Abril de 
cuja liquída.ção ainda SG niio acha terminada. 1882. - !II. lJ.luas de Araujo. 
D~MO~ST!UÇÍÍ.O 00 J'!STI>~ !)() ca~nno CO::-!Ct:DtDO PM\.I. A ):l.l.\:-lCI?.1.Ç:Í.O D.\S cor.o:--r.~s DO :&ST.\DQ 

E DQ QV& MND.\ ~E r'.\Z NECESS.lU!O P.ln.l O ~U:SlfO Fll! 

Credito do decrelo 11. 302'2 tlo i2- do Nov~mbro 
do 18SO •••••••••••••••.•.•..••••••• , •• 

DJs1Je:;a cmtori;a.!)a e effectttwla em pc11·te 
· Esph·ito Santo 

:lncleo do Castello ................. , • ,. .. . 
Santa Leopoldinn ••.••.•.•..•••...•••••••• 

Pa<':rn:i. 
Nucleos do 2° districto ..•....•.•.••. , •..••• 
A.ssunguj· ... r •••••••••• •••••••••••••••••• 

Santa Catbrina 
Aug\"!lina ..•..•.........•• , ..• , ••••• , • , • , , 
_IJ.sarahuja . ..•.•..•..••.••• , ............... , 
Bluincnau •........••• ,, •.•.•• , , ......... .. 
lnjahy !l Princlp<1 D. 1)<1dro .•.•••••• , ••.• ,. 

s. Poot·o do Sul 
Ca:dns ...•...•.•.............••..•••...... 
Sill·eir·,1 ;\fortins ..•...........•.. .,., ..•... 
C:mde 1J'Eu e D. '!:$al:Jol. ••.•.•••••• , •••••••• 

Dospoza clfoctuada n11 côrte com ~ji?<las de 
c11slo. etc ........ • 1 ...... ••• ~ •••• , •• , • , • 

141:000sOOO 
112:402$932 

üô:355Sll30 
120:817:;'950 
32i: i62..;;.'388 
133:241~'\IOO 

i0G:524$000 
8i:ZCi0;:575 
81:065$000 

i68!92ô$42.'5 

G48:178$i68 

268:B50$ii5 

10:000$000 

l .352:4B3$4i0 

1.349:357$700 
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Sal<lo sujeito a liqu.idação ................. . 

Não se consideram as despoz'1s cffectuadas 
cm Santa Ca.1h~ri1ta com a reparação dos dam
nos causados pelas inttndações, vis1o te1•e1u de 
s<ir ~nele rnni~adus as mesm:i.s .despezas pelo 
c1·ed1to pe11d~nto da c;J.mara dos Srs. deputados. 

1Jesp~"::a por efTectuaY' 
Coustl'ucção d"' estrada que deve ligar a sédc 

d,~ colonia do Assunguy ao IJOrto de Anto-
nma ............•..••.......•...•...... 

Vfaçã-0 da colonia Caúas .............. , .. .. 
Viação externa e interna. cbs colonias Conde 

d'En e D. Isabel. rectific~ção de lotes cole· 
nfa.cs, etc., Mgündo o orçamento <lo enge
nheiro José Alvares de Ar:i.ujo e Souza ..•.. 

EYentuaes •......• , ..... , ................. . 

Credito necessario, deüuzi<lo o saldo acima de-
monstrado •..• , •.••.••........•..... . .. 

210:834$400 
5:000$00() 

3: 125.<)170 

317:310$400 

3f4:184.'j;630 

Pala.cio do Rio de hneiro ern 24 de Abril de 1882.- M . • 4J1les de Ara~jo. 

DOCmlEN'l'Oi! A QUE SE llEl'.EJ.U; .A.IP!tOPOSTA 

N. i 

Dous mot:ivos concorl'eram pa.ra. que falhasse 
completamente o calculo deata inspecto~ia, e de 
não ser J.lOSto em execução o plano de emanci-

Inspectoria ger<lol das torr:i.s e colonisação.- pação no perioc!o para o qual foi preparado,. e 
Rio de Janeiro, 17 de Janeiro de 1882 . principalmente o de não serem verdadeiras ns 

informações e exac to o orçamento apl'esen tado 
lllm. e Exm. Sr.-Com o presente officio pelo então dircctor, engenhefro Guaranà. 

apresso-me em passar ás mii'.os üe V. Ex. o Actuahne1lte, urgindo incluir no movimento 
incluso ['l'Ojecto defiuitfro de emancipação da geral de emancipação es~ colonia, entendou·se 
colonia Santa Leop?ldina, na 1Jrovincm do Es~ a inspectorfa com o seu director, (\UC o!foreceu 
pirito Sant~. aprescrntado pelo seu director, o incluso projecto, do qual peço a V. E'!:. per
engenhcii·o Luiz Cavalcauti de C:lmpos Mollo, missão p:i.r:i. tratai' datafüaclmnente. · 
<1uc veiu a corte tratar cx.clusiv;i.ruente deste Propõe-~e o engenhei1·0 Campos llfollo a 
assu1upto, rngressando no dia 14 para a refe- emancipar a colonia. de Santa Leopoldina. no 
rida colonfo. onde vai agu!IL'da1· as Ol'<lons q ua pra.zo de seis moze3, a contar de Fevereiro pro. 
a respeito 11e digno V fü:. de d;u·. xiwo, e observii.ndo rigoro~:unento o projocto 

.\.ntes do enLrar na aprecia,·ão do projocto, C[llC v.presentou, despendendo a <tUautia d0 • 
porrnitta·me V. Ex. fazei' em rapidos traços o 314:550:)810, alistl'.icÇão foi!.:• de tod~ as <les
historico dosle estalicilecimenlo colonial, cm iJezas realizadas até fira de Janeiro corrente. 
referencia sórnonto ao serviço de enw.ncipaçlio. No desenvolvimento de seu projecto accentúa 

Quando esta inapcctori:i. aulimetteu ao juizo bem o cmgenheiro Campos ilfollo as diffi.~uldades 
elo go\'erno imperü1l a. demonstrai;ão do credito que existem, principalnien.te nos nucleos do 
para execução do plano de emancipaçii:o das co- Timl.>uh:;: e de Santa Cruz, e declat"a que com 
lonias do Estado contcimplou, como devia, a de essa despeza podera remediar sómente as ne
::);tt1ta Leopoldina com a verba de 152:874$425, cessidades mais nl'gentes, porém não fazer trn
importancia do orçamento que acompanLou o balho completo e pei·feito. 
officio n. 41 de 2ô de Abril de iBSO, em·indo Na hypothesc de aceitar V. Ex. integralmente 
polo engenheiro .tvistides Arminio Gu''~úmí, o inclui!o projecto, é indi2pnrisavel obter o cre
que então dirigia essa colonia. dito supptementar de 284:325$709 ao que foi 

Devendo o sci·viço da cmancilJtlção ser pra.- concedido p~la loi n. 3022, de i2 de Novembro 
ticallo durante o e:rnrcicio d•' 1880-1881, con- de 1800, porque, como se vê dessa lei, foi dis
l:n-a-se para occorrer as despeias com o pes- tribltida para. trabalhos <lo emancipação da. 
sonl o conse1-vaçfü> com m~is a quantia de ~olonia Santa Loopoldina. :i. importancia de 
G4:800$, p1'()ve11!P-nte da ycrba par:i. esse est.'\- 152:874.'3425; ora, como se -prova com o telo
belecimento, riue existia no c1•cdito pal'a o refo- gramma, q11e junto por cópia, do lnspector rln. 
rido 1.n::ercicio, o que clcvav:i. n importanei:. thcsonral'ia de fazenda eh pro\·inria do Espírito 
total a despender a 217:714$42'>. Snnto, no cxercicio de 1880-tSSi j:t g:.~lou-se 

Presontemente. parte desla quantia. ~cha-se dessa. C\uantia 3G:5G5$824 e no oxercicio que 
gasta e n iu:iportancia que resta não permittc, cerre tem o director dispendido a somma de 
por defkiente, com.o tera V. Ex. occ..,,sião de C()- 86:083~00, cc.t•respondente nos iuc2cs de J11-
nhecer, que se e~ecutcm os me1horaruentos lho, Agoslo, Setembro, Ontubro, Norembro, De~ 
inàispensaveis p:i~ que possa entrar a coloni3 1 zémbro e Janeiro, dcspeza essa _que ha ~e foi-
do Santa Lco. poldin:i no regimeu commum :is [ çosam~nte ser p_ag:i. pelo credito es~c~in.l de 
outr<\8 poroações do Imperio. e1uanerpa~iio, v1~to o orçamento rll'dtili\r10 <lo 
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nrcsente cxercicio nllo consign:i.r qu:i.nti :i. :i.l- 1 Na hypolhese. porém. de n~o aJopt:ir V. Ex. 
~UHl:l )l•U·~ oss:i. ,;,ülo11fa: l'e;L:1. puis , do ct·e - o incl uso prqi_e~to, i·est.:r:i r~re~tir o di ~-e~to-r 
dito <?$peet:il J<l ewanc1p'1çiio " ~nuu 11a de , do ''ªl'!JO <le ,1111z coumus&ar10 para dec1d1r :i 
3ú::2'?5,..:lú l •;ue tem rJ., sm· <lu.::-111•3nt'.\cl:t 1lc qucstiio dM lote~, rcdam:itlos pelo engenheiro 
ma~~ 28.J :;J:/.;)$7!U, cred:to s;1ppleu~e n L:~t~ 1WCL'S- l.iu~ r:rná e re1lt1dr todas :is de:.pet, •S 'lue 7ct.t10. l
sar10 pn:·:i se .lt;;pO!' d:i ,1uant1ci tlu 31 -l:o.)0.~810 , nrnn;c su faz"m pot-.1uc. como most1·01, so resto. 
que s.:. il-âdesp•_. uder C'.>m :i. c:rnc11ç:1o tio pl'qiocio p:~1·:. es~" co\onia, d<J credil.o especial de cmnn
dc <1ue me occupo, q<ie deve sct· postv em pr:<- c·.ip:·L1:ão. a quantia de ::>0:225<;101. visto tei·-se 
tic:i unic::.mente pcln ~cu :1nto1', sal 1·0 ca~" de <IA p:t~:i.r as 1lu~pezas foit:ts do .folho a DezemiJro 
foi·~" m:\!()r, e ca\.ie!h\J-lhe t<.icla :i. respons:>- de i 8i31 e J:rnoirCi do 1882, n:i. impórt:mcia do 
bilid'1de pelo 111au exilo, e-.;.ccplo s i prorar •1Ue S6:0j:J$50ll. 
foi isto rlevido a. circnm;;tanei:1s im1m·io.~ :1s Aprü1·eitn :i. opportunid:i.de pnra SQlicitar de 
que não póde pt·c..-eni,·. V. Ex. ns nel'essari:i.s pt·ovidencias no sen tido 

Cumprindo-rne emiltil' j uizo sobl'e as \'lUl - de s ere!11 e~sn .. ~ despcizas pagns com n mesma 
t:ig-cns da adopç:Io do projeeto. ten ho pm· <lc1·Qr ur;;enc1:.. porqu~nt.o, segnndo me declar ou o 
ind:\gar si o est,"10 d;\ coloni:-. S:i.11 t:i. Leo1iol- ~ngenheiro C:i1npos )íello, esse atr:<Z<> de sois 
dina e de titl fónua promettedor •1 ue obri;;•u: o rnez~s tum oxn l t:ido de tal ll!odo o ani1110 dos 
Est<1do a fazer m:iis este s:tcrificio p~cunütrio . colonos <1ue elle recei:i. a todo o m01nentl) 

Dos rebto~ios oxist•)ntes nes\..'l. i n,;peclnri;\ e scot1as des.'l.;;r,\d:weis e prcjudicio.es a boà 
mesmo do pro,jccto do cn_zcnhei:·o Ca1up11s uu1.rcha do sen·ii;o. 
:h!cllo se deprchende que a colonia S:int:t Le:>- Finalis.'l.n,lo, cumpro ,, dever de declarar a 
pol<lin" resuwe-se no seu u ucleo denomi.i1:1do V. E1t . quu :lf.'Ua:·do solução a respei lO do in
do Cachoc;ro- clnso J>rojecto, tom:iudo :\ind:t uma ve4 a l i-

Com e!lclto e ellc bastante populoso ; lnbo- berdade de jlonderar '{110 de~pendenclo-sc men
riosos e prosperas so :1.chcm1 seus h"\iit:mtcs s:iltlllmte nesse - tlSl.'\belecirucnto coloninl a 
que axport..im t\nmmlrncnte corct\ de doas mi- •1uant i» cl~ 12.:000~. em b:·e1-e esbra esgotad1> o 
)hões e trezentos mil k[logramm:i.s de cafü . . p~qucno credito qne reala par:-. sua eman-

A viaç1io desse nucleo est:i qn,.si complet>i. , cipa~~'io. 
\icm co:no a esctipturação e 1·ectificação dos Deus g-u:1rde a \'. Ex.- Illm. e Exm. Sr. con-
lot~s. selltciiro J• se Antonio S;waiva, prcsi !en te do 

Para su-<t Jlrompta e regular emancipt\Ção, conselho ele rniilistro~ . rninistl'o e sccl'et:crio de 
como se Yé do incluso prc:ieclo, restu. despender estado do> nog-ocios dii. agt·icultu1·,1, couun~rcio . 
a qu>•ntia rle cerca de 15:000~, iudusire o pes- Cl ouras publicas.- JiarMcl Jía1·ia de C<w-
soal. <a.lho·, inspeclor !!~ral interino. 

O nci~leo do Timbuhy. porem, se ach:i ciuasi ~ 
todo :i.b,rndonado, tendo seus h al.ii tan tes inrn- N '~ 
<l ido oatros tenenos _ 

A despem, pois. de 51 :694$.t~-I só p:i.ra obras. 
Ol'Çll.da pelo cn!:'enheiro Campos :'llcllo, niin é 
par:i. se doui.r esse n•~cleo colonial com 111elho
r:tmentos •11:0 llll' 'fül lém. l'il :ts s im p.~r:\ ilc 1101·0 

eslnbeicccr-se seu,; in1111!irrant~ 01u outr:d O(·;L
l id:id •', porq1te ab:1n•hinaram o loi;:i.:· e 111 •1110 
fürn111 pr-inii li,·;\l.ll'füte estal>ele~ ido1. o q11 0 pó•l'l 
ser considerado um seg-•llldo f:l\'Or n css.)3 iuuni· 
gr . .mle~. porém nul!c:i. U«1a obl'ig:tção do phuo 
de ·?un ncipa<;üo. 

O cn.!!enheiro Campos :Mello r1ão occ:tlta o 
estado desse n•1cleo e d1ü xa :1té lie:u p:.tent~ q<:o 
os r~sfor1~0~ a cmprc_:.:ar p:l rtl. ;L s11a orga.:üzaç.io! 
t.;1h·..:z lli:i•J s ej :lU b:::n S ll CC<)!J:<hS . 

O n11de,, d<; S:~nt , C·u7. nh•e;;sita. si) .p:w. ~ 
obr:!S~ <ia ·11t·int7a. d~ 93:.·B )_ .... ti :! ; ~s :·: l C· 1H.1-
ca lo e1i1 l:i.!!ar pcuc·· satnbt·e e é ·le ')S;i ~1·nr ,.fll~ 
OR seus 1~<iu«o.;. h::i..i;lt--- ~ ut1 1s ah~\Ud: ~n-Y :i si.:us 
lot.-,') l-lg-f1 'lH'1 lrn,ia. D .:.!"··l\~el'n 1> r•~tira !11 os s:1-
ln~ios ' !l! C lhes d~ Cill algas de utilich,lc pn
hh~ :,_ 

Al&111 1li;sto. ~·1·:1 nrh nn:nl!ro dn, l0!cs ~ :io re
eh w:t-l:·s : ~· ·l< .I ~ :l,::."·-·nhe!r0 G · , :~r:ln ·1. N llllll lhe 
pl'l r?Cncen· ~n. ~ ;~ ne"es·~n.rio. c:uno rn el'.li,la pre
Ji:u ~ JI ,r :\ 1p:1 l1p~· · r s »l n1:'.o. d•ll' i dir •e 111 elh:cnle 
qne.til· • por:1 o •p.1c •lever1i ser o :1c ~ :rn.1 <.li rccto~ 
r~1-.~stido ào cargo de . 1.üz coam:is.~ario. 

Tal ,; em rMumo o cst.a·lo <la colonÍ:\ Sant.;• 
Le<ipnltlin:. cQ;u :i. • 1u~l. p:<ra se nl>t~r :iinda 
traba.lho i111per fo itn. se clevori despulh!P.r a 
quantia de 3í4:'>50:?8iU. 

lnspc-: toria ger:i.I d~> torras e colonís:ição.
Rio ele .l3 11 eiro. 24 de J:rnciro de 1882. 

lllro. . e fam. Sl'. -::\o o tlicio n . 505 de 3U 
ilc ?\oro111l>:o d1> :rnnn fin:lo , dirig ido M digno 
:llltCC <:sso~ de Y. Ex ., fez esta. iuspcctorfa o 
t·~ ;;umo do r-hln .. i·J ap~·~seutado pdo (·oronel 
Conrt1du . .l:icu!, ,[e X!c:11eyc:- <p l O foi •i provincin 
tio Rio Gr:1ntlc eh Sul inspeccion;lr :'s eo loni:lS 
do Estado. e w lieiton. dCJpois cfo foudt\mcu\.ar 
C()ill'cnicntc:ucnte, a necess:u·ia a utoriz:iç-Jo 
pnr:i se cle;pimder nn colonin Caxias a quan tia 
de 11 1 : i.)U.;t>.JU e na Silv••ira :\l:\>'tÍns n 1\e 
l>O: UtiO:'; .~u:a a. exe''""'"' d11s t:-,, b:i!J.o,, de e11la11-
''ii'"<::i1l. e•JlliÜ ·111e o;: nlti anrJs •>1'>; •lllCnLo:> ap~e
s 1~ 1i.~u.l 1:-j lJC b s i C; tS 1li.:·e1;tnr·~s. 

t.J11 t-ntv. p i:'{! ·:1 . :i~ coloni;LS Co;.de d 0

E 11 e D. 
fa,. i,cl ap1.:11 :s rie ·larou '[UC ~e1·i:l'i1 considera
Jil::i i c 1;,r~J (ill\! che.~·~t:>;s~a1 rd;..rnns c~c l :\'reci
l 11(!UV.>s:~ p1~di los :tcJ ongenhdr-.) nal~ltn(1 Ah .. ~s 
\ l1J 11Le i1··• e 1·cfor01Hcs ,i co113Lr:1cçfio da cst~:otb 
,Ju S. -'•>;o elo \l 1 Jll t.en~;:t'ü. 

Xcnh::ril;l. !nf •t' .:,nç-.h~ t\p:·o .·ci la\·e] tondo 1la.,lo 
o.~~o cu::cnht~iri) o p!n•11ul! sG}:t 1l1) u~·.!.!entc n<~
c.~ssi 1 h<ltl l•h lar-se •1ual·111er s"l'.!Ç~ll snbl'<} e,;.51), 
osl:1:>0l l!eiJt1Cn lo:; 1.·01 ·ni:tes. apr~ss .~1ue aa1 O<,.' 
c.:ipar- me dellcs, <lesn!,,·i;;aml; :1ssi111 o nH? 'l an
\.o·<:essor rio cotnp :·•·m?; s;i 1pe se il:\\'ia impQsto . 

As c()lon ias Cu wle J'l~u e 1 >. lz.'l.bel for:•m 
Cl)nlem;iiadns no i::"e.-liLo es;><!cial de ern.inci;;a
~:1r, coro a •1 u:1 11Li:i d·'• .'i1 :IJ<'i.'5~ tCJ. "°m·11:i. ci ue 
~nbi,\ li 19ô: X:3H600 c•>m a addii;.ào de 
i15:766;S, 1·erba do credito ordinilrlo parn o 
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e~e!-"cicio de _1880-1881, perio<lo em qmi se 
deviam realizar os trab(l].hos de emanci
pação. 

ActualmentG refere o engenhoiro director 
Jose AlvGs de Araujo e Souza,ew seu officiu n. 56 
de 16 de Dezembro ultimo,que só resta a quantia 
de 33:54\)$000, evidentemente ins11fficiente para 
se concluircm os trabalhos irulispens!veis a 
emancipaçiío desses es\ahelecimentos. 

pois,o traç1dJ pela 1inba «Bonit0.» pol'q ue reune 
todas a~ vantagens eúglveis o não tom os in
~onvenientcs acima. apontados. 

Terá a estrndn seis melros de leito uti! e ous
~arà _i26:000~, sahindo o kilometro a 4:500$, 
mclu1dos os trabalhos pmparatorios, mo•Ímen
to de terras. obi'•ls de arte. jornaes de traba
lhadores precisos pa:ra M tur:nas de engenhei
ros incumbidos da exploração, locação e nive
la.men.tos da linha. 

Attribue, em 5eu officio n. 80, de 23 de 
Dezembro p:i.ssado, essa falta de e:s:actidão nos Serão esses trabalhos concluídos no prazo de 
orçamentos apreeQntados poi• seu~ :tntecessores, oito ruozes, da data em quo tivere111 começo. 
e que serl"ii-am pa1·a a org-a.nisação do credito Na estrada «HenrictUe d'Avib>~, que une as 
de emancipciçào, :i. serem elles pouco conhece- du;~s c o!onias, Conde d'Eu e D. lzabcl, tem-se 
dores, não obstante profis~ion~ee, do ramo de a construir -l kilometros e 750 metros com og 
engenharia civil a que pertence a. construcção qu •e" aedever:i d~~[)ender a quantia de 17:000$. 
das estr.\daS de rocl:i.gern. 1 A estr•ada da linba Palmeiro, com dez kilome-

folga de indcclina vel necessidade os serdços tros a const~uir, precisa da 20: 000:'.1000. 
de que e1n st>guid3. trntaroi, attenLO o pro~pero _ Para. a vfação interná das dt1as colonias, que 
estado das suas colonias e pensa q_ue sem e~rn- absolutam~nte fal!ando não existe, pois é hor
cut~l-os não se deverà tiral-as do regímen to- roro.51) viajar pelos trilhos q11e dão communica
lonral. ção entN a !éda e os lotes, é necessaria a ím-

Antes de entrar na justificação do orçamento portancíade 50:001}), e isso mesmo porque con
que offereceu o a·ngenheiro Araujo e Souza., lará o director com :i. boa vontade dos colonos. 
permitta-me V. E:t., que COl"l'abore a sua Finalmente, para recti'ficação dos lotes a de 
opir.Lto a respeito da neceMidade que ha de $e '.2G:OD0$000. 
dotarem as colonias Conde d'Eu e D. Izabel Importa, pote, o orçamento do engenheiro 
com os melhoramentos oe que se trat:i.,e declare Araujo e Souza n:L quantia de 239:0~0$, que, 
a V. E:s::. que o augmenlo de despezas cncontr:i. par~ chego.l' {,de 25i:900.5, u.presentada por elle, 
compenso.~ão no estado pro1nettedor desses es- e preciso ser aug-ment·<da de 18:900$, pz-ova
tabelecirnontDs, confirmnda rec0ntementc pelo volmente p::i.ra eventunes •. 
delegado que o governo en,·iou ª provincia. do Declinando esta inspectoria da responsabili
Rio Grande do Sul, no relatoi·fo que rernetteu rlad.e ele ser deficiente 0 credito concedido á 
a esta inspectoria ao tet·minar a sua com- emancipação àas duas reforidas colonias par<> 
missão. os clirectores, por serem os que forneceram ele-

Fundament3. o eng'enhciro Araujo e So11zn mentos ine'.\.actos comoj:i. tenho levaclo ao co
com l\2 seguintes considerações, aceitas i11tc- nhecimento de V. Ex. o entrebnto de pal"ecer, 
gr:i.lmente por esta inspect•Jria,o orçamento que :\.vista dos justos ruo ti vos :i.Ueg-:idos pelo ac:tual 
oiforeceu. director, que sejn el!e anto1·iz:ido a executar o 

A ca~rnda de rcd:i.gem de D. lzabel a. s. João [H'i~jecto que olforeCell e constante de seu offi
de ::'lfontenegro, principal via de comm1rnica- cio n. 56 de i6 de Novembro do a.nno findo, 
ç.ão 1hs colonias potra seu mercado consumidor, que vai junto p:ir cópi3, podendo despender até 
e a. inr1is import«nle 01,ra,; e:n:i.ncip:.ç.:'to rcgu- a qu,rntia de 2-57;\JOQ.$, inclu~ive ( > saldo de 
lar a fructifer·a destes nucloos. nüo dcrn ter o 7i :0()5Sô0() do credito j:\ conccdi1lo. E, por 
tl':\çado indicado pelo coronel Conrr1clo, ,1ue se alt:i. conveniGncia do serviço, se deverii. preve
resume em Jig-:11-a á estrada rnlha e dein~udnr nir :1 esse engenheiro que exclusivamente a 
a localidade denominada «Christo•:io» co:ii urn elle cumpre executar o projecto, cabendo-lhe 
de~envolvimento rh 2 i kilnmetros e no mcc1·os, toda a respons:tbilid~rle, desde que nos limites 
que a>cendB" 31 kilüineti·o~ ,]~sde riue se.iam elo crorlilo q11c pedin. n~o terminar, como pla
escLI<l<tdo' os dcs\•i•>s nocessario.• enti·c os Joga- nejciu, todos º·' trabalhos. 
res chamados «Campestre» e «Henrique.» ~o intuito de n:t0 reta,vla.r o mo"imcnto de 

eman~ipaç•io cl:ts cnlontl\S Conde d'Eti e D. Iz.1-
bcl. seria de vant:J.geai qu13 fos~e p~rmittido a 
osta inspect•1i•i;1 dar ao director dell~s scienci[I 
p»lo tole::,;r;tpho d.\ "dap•:,10 d • 1r~je~ta e a 1lto
riz,,l-o. des.lc j :i . ;l l\tac:i.r corn intcnsi'.!:lde todos 
1Js serviços. 

Conslrnidos •'sLe> :31 kilometros pouco se tem 
conseg:tido. continúa o c n_\1'enhciro Araujo e 
Souza, r.,~ sentido de dotã·: est:ts clll1lnias COltl 

uma estratl:l de ro rfo.µ:ein~ '"tne off·~reça tr:-tnsit•) 
segllro e pe~umneutc, po1'<1uo d;\ l•>calid.ide 
cCJn·istonio» até S .. lo:fo :1 cstr:\rfa ed~tente, 
pa.ra se:- apro1·citada, c;wece de mell101"l1111~ntns 
despendiosissiJHOS, e, no r aso do não se~c!lll ef
foctnatlos,não pódc prestal'-sc a ser vià do trans
porte aos pr•iductos coloniaes. 

Alem disso :J. e'tr:td:i. ati·a't'essal"i:i. uma zon:i 
deshabitad;c, sem sei· tttil a divers 1s linhas de 
eolonos allemã'3S que existem naquellas p"ra
gens , sendo avultado o cu>to kilomlltrie0 pela 
na.tlltezs. o.ccidentadissim:. do l1'l'ren.o. Prefere, 

l':e<la-mc. a;:ot·~. ci::p1>~ a\". r-:~. <p1rrl o meio 
<[UC rl'1111tr1 rnclhoi· par.1 :\ll<'n•lcr ;il) ei;:~~ss~ ele 
despeza •pie se teia rle fazer co111 os~'!~ d,rns 
est:.belec1menlo~, pam a sua regnbr nmanci
paç:'io. 

As aal('nias de S:lnla Cath:i.rina e do P'!-rnn:Í 
não absorvem todo o credito para ellas distti
buid~; haverá um saldo. !\fas, nito estando 
ainda ness."'s provincias ter1ui11B.dos os trabalhos; 
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(l podendo ,1,.,onlecer 'l u~ circum~Lan~ias illlpo
riosas e impre1·ista;; . obriguem it _matares. des
pczas do c1ac as cMmlarlas, Mt"la temor1d~de 
garantir que ~.cimo saldo de~sas dua~ pl'OYnl
ci:\.~ se occorrerin ao exces~o de dcspoza na do 
Rio Gr:tndo do Sul. l\lais me for talo~.o nesso 
jttizo t\. yisb <la. inunda.ç~o h:wida, h(l. d.ias, 113.S 

colonias Blumcnau e lta,p1hy, '1 uc levei ""º co
nhecizneu to de V. E:r., o <Llte deve ter causado 
cst1·;;l.gos ness:i.~ colonl.~s, dcs;i.pparecen<lo :i.ssün 
ou dhninuindo muito o s~ldo com Ob reparos que 
nellas Lêmcle ser feitos. 

:\redida m:lÍs c.'\utelosa e prudente, scr:i cer
tamente pedir um credito suppleiuent~r !!O riue 
foi concodido para emanei pnç:\o da! colomas 
tio Est:tdo. para M despci:as corn as colonias 
Conde d"Eu e D. faallel, rui importancia de 
i8G:834$40ú, pot•quc da rin:mtia. de 257:000$, 
pedida I' elo director, se deve al>ritcr !I. de 
71:005.~BUO, snldo que ainda e:ti!te do credito 
vot~do Jlara r!mancipação desses ast.;.1beleci
mentos. 
A~sim procGden.do, nllo se fica1•:\ 11:i depen

,lencia de causas que não e dado edl:1r o es
uremos habilitados com os nece!sario~ rccur~os 
para fin~füiar sem inte1·rnp~üo o pfano de eman
dpa,ão. 

Antes do ultimar, devo explicai· o motivo pelo 
qmrl apresento, do credito concedido para ern:in
cipação, o ~al<lo de 71:005:S600, a.o pMso que o 
:wt11al uirector contn. són1ento eom a r1nantia de 
:~3:54!)$000. 

J:;~tc cniprcgaclo ignor:i. som chtvida que, cm 
ofticio dirigido" e~t:i in!pecloria pelo inspcctor 
<la thcsoUt'(Lr i:t <lc fazcmtl;l <b provincia. do Rio 
Grondc •lo Sul, com111uuicou~me ossc funccio
llario no cxorcicio .Je iSS0-1881 parn n Yerba 
-Terras pnlJ!(c;c~ o colouiaação-:• despcz:i. de 
!H:4.:.Ji:c:l>-!'.l, fdL» por conl:l do credito ordi-
11ario, ~leu ·c:tcc:1u}ío '' ordem trnn~mittida pelo 
minislo!'io (L c:1r:.m <le V. Ex., <lo 2 clc .folhCY. 
•1uí! hll\ll<lmt alli,·iar o çredilo cxtrl\ordinMio e 
fazei• ,is <lespczas pol' cont,i do ordin:i.rio. fi
C:\t1<l•J :i.ssirn int:•elo o credito p:H':t em~ncip:\<;uo. 
l'o!'l,111lo, ~c11dv de: tll :l!t>?~OO o credito intacto 
l"'·!'a ,1~ colouias Coutlc <l'füt e D. lt.l\i>el o ti
r:cndo :r. •in:.mlia de lll:IJfJO~. <lcs11cza foi\'\ de· 
voi; d<• commtulÍcn,!io :t !JUO ~cabo de rCfcl'ir
m~. rest:i o ~al1lo ele Ji:OG-,.~00. r) não como diz 
o dil'ccl.or. sómente o <lo 33:549~'000. 

Exposto o riuo Ji,t ~oure na co!oni:.1s C~nda 
,J'Eu o D. haiiel, :i.gn:ir<h esta 111sva~tor-i:t :l 

soluç.'(o <1uc Y. E:t. se .lig-n~ de d:i.r. 

Deus gn:1rde a\·. E».-lllm. e E~m. Sr~ con
selheiro Manoel Ah-e~ rlc Ar!l.uio, ministro a 
sccret:i.t"io de c~t.'1.rlo <los nc;gocios {la :>gt"icultllr:i, 
commot'CÍO o obras publica~.- JI ~noel J[ m·ia 
de Cm·i:allw, inspector interinQ. 

Inspoctoria geral das Lcrras e co!onis1•1;iío .
Rio de hueir-o, :m U•! ~farço ele 1882. 

mm. o E-sm. Sr.-Em CS:CCU\ãO :t 01·<leu1 de 
V. Ex., ~'Ontida llü aviso de 28 do éo1·r~1Hc, di
rigido a. c~t:i. ins11ectoria., apresso-iue a prestar 

todos os esclarecimentos necessa~ios a respoito 
do poriodo de tempo em riuo julgo ficarão ter
minados todos os trabalhos jlara emancipação 
da$ colonia> do Estndo. E como esteja intima
mente li1;:i.do ao prazo p::i.ra condusão <bs olims 
a quantia"' despender com cllas, ap1·ovcitarei o 
onsejo p.wa i.iostrar a V. E~. o estado do cre
dito concedido para real~ação desse p lauo, visf.o 
so terem modificado as condiçues eiu que so 
a~hcwa. . ello. •1uando a 13 d{) Fevereiro, em officio 
a V. Ex., tratei detalhada.monte desse as
sumpto. 

O credito concedido par;\ emancipação das co
lcnias do Bstado é par:i. ser despendido nos exer· 
cicios M 1880-1881 e 1881-i88Z. Como V. E~. 
sabe só no$ re~tam. colonia.> a. ~mancipar na11 
províncias do Espírito Santo, Paranâ e Rio 
r;ran<le do Sul, por j:i terem entrado no t•egimen 
comruum as quatro th provincia. de So.nt.a Ca
tharina e a cfo Assunguy, M do Pnt•aná. 

Segundo a~ iuforma~\íes prestadas polo:; re
spectiYos direclores, serão tiradas da tutela. do 
E~t~.do at~ o fim do oxcrcicio as resta.ntes do 
P;1.ran:i, a Silvem\ llfartins e Caxias na pro
vincia <lo Rio Grande do Sul 'e a de Santa Leo
poldina no Es(lit'ito Santo, caso niio s~ja aceito 
o projecto que 'lnvici a V. Ex. em officio de 17 
de JaneirC> ultimo, e, conforme está determinado, 
só se deapend(l. com ella a quantia distribuida. 
no credito. 

As coloniM Conde d'l!:u e D. lz:1bel não serão 
emancip:Ml1>s eenão muito depois do Junho, ~alvo 
si não forem e:xcentados os melhoramentos de ri,us 
cn rocem, para o que, como most.·arei :i V. Ex., 
se necessit~ angmont:\r a yerba que lhes <--oubc, 
r.cto r1ue implica o pc<lido ao p;trlamcnto de um 
~.rc.lito supplernentur. 

Ifa. poí~. como ~e dcvrehondo 1!0 o:<posto, 
tr.J:1 a pt·ol,;<1Jili<h1<lo de cn1:mdr:~rc1n-se as r.o
lonia~ do fü;t~1t10 li•) pr:i?.•) to1·1uinado, ~i n:lo 
srJ <le~pcmder m;i.is t]l\<llltia alf('rtnm <h 11110 foi 
~oncedi<b, o 111tc 1u~ parcç.o ni'lo ser accrt~do, 
princip:ilmento cm reforouchi :i;; colonins Con1lc 
,rE11 e D. lz;i.bcl. 

:\lesmo, porcrn, ue~sa hypothcse, clapaudonclo 
o ac to de emaaci p:·, çà.u <le est;1.rem tunniumlos 
Lodos os 1uelhoramen\os materíaes, lJUC est:io, 
cOmú é ger:i1mente B<tbicb.subordinados :i~ cou
diçõcs muito espcçia•J~, S•)brcsahind} a de ~C\' a 
cst,1ção farnravel, o que infelizmell te 11,10 tem 
acontecido, e cnnsider:indo-se que nenh1un in
comouiontc resultar:i. de se prorogar o prazo, 
'mtcs os trnb:'llhos fin:i.()s serão mais cuitlad8sa
mente realizados; e mesmo porque os se1"\·iço11 
de emn.ncipat;ão começal'<tm não no principio <lo 
o:rnrcicio de 1881)-1.88!, porém, jã nos seus ul
timos niet.os, penso '1,UC e medidn. mrti acertad:i 
obter q1te se pos~::i. d·~spender n qu(lntia <lo cre
dito de cmancip.\~Jo no exercício de 1$!32-1883. 

Ha ,·onda-me occupado do pr~zo, peço a V. E:<. 
permissão para Lra.tar resu1Uidamente do cst:.ldo 
do credim na pre~ento dat:i., visto corno disse 
Ler soffrido alteração :> exposição r1uo otfereci a 
V. Ex. em meu officio ele iô ele Fevereiro pas
sado. 

Co11~id~1·arci pri111eiramenle a pro,·iuci:i. de 
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Sant:i.Catha1i.na, onde j:i as colonias se :icha.m 
emancipad<ts. Colll a e~ecução dos trabalhos nas 
colonias Angolina, Azambuja, J3lumenau, Ita
jahy e Principe D. Pedro, não so e:i:cedeu a 
impartancia consignada no credito, no conti-ii.rio 
te1•emos um pequeno aaldo, c1ue niio pódo ser 
<Linda perfoitamenLe fi:i:ado, porque alguns 
chefes de 0ammissiio astão prestando contas o 
otllros võ.o fazer os ultimas p"-gamcutas. 

Na provincia do Para.na podemos tambem 
contar com sald ,, tl. vista das informações prG
stadus ultimamenle, mas deixou-se de construir 
por doficiencia da verba a estrada entre a séde 
da colonia e a cidade de Antonina. 

Na do Espírito S::i.nto autorizou-se o dfrector 
da colonia de Santa ·Leopoldina a despendei· a 
quantia de i52:?/4.'!;425,que ci a verba, e determi
nou-se ao ox~hrector do nucleo doCastello que 
gastasse a de 16:052-$ por conta dos so.ldos de 
Santa Catharina e do Paran:i, na. conclusão do 
al:u·g:unento da e$Lrada que liga esse nucleo :i 
Yiação geral da e:i:-c.olonia do H.io NoYo. 

Cun1pre-me ponderar que o directo1· elo. colo
nia de S:i.nta Leopoldina, tando como c~rto ser 
deficiente a quantia de !52:874$425 para rea
lizar lodos os rnelho~a.mentos indispensaveis 
afim de ser ellaconvenientemente Otna.ncip:i.da. 
apresentou ulll orçamento qne sujoitei a ap
p1·ovação de V.E:t. com officio de i7 de Janeiro. 
Posteriormente, porém, ordenou V. Ex. que 
esse director se consllrvasse dentro do credito 
·concedido o para isso expedi as precbas 
ordens. Podendo acontocer que V. Ex. preten
da adaptar o pi•ojecto, offorocido pCllo dírectl)r 
da colonia de Santa Leopoldina, terá de pe
diL· ao parlamento o credito st1pplementar de 
314:550$810, como se Yê da demonstração 
junta.. 

Resta-me trnt:i.rdn. província. do Rio Grande 
do Sul. 

O crooito para esse serviço C?onsignou : 
Pan a. colonia Silveira. Martins a q ua nt ia de 

81 :26QS~i5. que sel'á. sufficienle para a reali
zação de seus t1·abalhos ; para a do Ca.xiil$ a de 
106:524.'3, que e deficionte,pois. segundo as ul
timas requisições do seu director, precisará ser 
augu1ent.:ida com a importaucia de 40:000[): 
para :is colonias Conde d'Eu e D. lzabel a de 
87:065$'600; qua é muito pequena para se é'.l:e
cu~arem as ollrns planejadas, sendo ainda nc
cessaria. a somma. do 216:834$400. 

Conclue-se, port::into,do que fica exposto, que: 

1. o As colonias de Santa Catharina e do 
Paran:i. serão emancipadas com os melhora
mentos necessarios, menos na colonh do As
sunguy a estrada de que tratei, havendo um 
saldo de 34:000$000 ; 

2.0 Para se emancip:it•em. as colonias do 
Santa Leopoldina no Espiri to San to, Caxias, 

·Conde d'Ru e D. lzabel, na província do Rio 
Grande do Sul, com todas as obrns indispen
saveia :i st1:i. prosperidade, e dár-se a do As
sunguy, no P:iranâ, a referida. estrada, havera 
necessidada do pedido do um credito supple
ment:.tr ao que foi concedido. 

Este credito supplementar vai desenvolvido 
na demonslt•nçiio annexa, te11do entrado em 
calculo na sna 01·g11nizac;lío Côm o saldo de 
33:245$108. . 

Antes de lern1hw.r este ponlo, permilta-me 
V. Ex. cfodarar, aind.'.l. um::1 ver., que a est.a 
inspectoria n:Io cabe responsabilicbde al"'uma 
quanto M fac Lo de ser defide11 to o credito"' para 
algumas colonias, ju porqno fo1•am os 01·~a
mBntos que serviram de base ao projecto de 
emancipação m·ganizados pelos direclor"s, j1~ 
porque embaraifos naLt1raes e circumstancias 
imperiosas actuar:un de modo a se rclardnr a 
execuçiio das obrns, oce.-isionando <lespeza$ ex-· 
trnordinnria.s e não prcl'isla.s. 

Alcim desses poderosos motivos que justi
ficam cabalmente a iuaufficicnci;i. do credíto, 
accresce r1t1c em sorviço tão complicado e dif
fieil não é possível havei· a exa.ctidão matho
matica. qlle nem mesmo em t~\ua.lhos simples e 
por muito tempo méditados se encxmtra. E tanto 
e verdade que o iliustrado Dt·. Alfredo Chaves, 
perfeito conhecedor desta. importante espe
cialidade, e:i:primiu-se do seguinte modo em seu 
rolatorio : 

« Ponderei, entretanto, rtue semelhante Ml
o(( culo não devia ser considerado de exactidão 
4 rigorosa, a qual exigiria, a.J.érn de custosas ex
" plorações, exame min ucioao dos e.stabeled
" mentas para conhecer ~o certo todas r•s suas 
e; necessidades. o (1 uo ~em duvida cu.~taria tempo 
< e despez11 ; e que neste caso me pareceria de 
« llom conselho o.ugmentar o referido credito :tté 
"' i. 500:000$, prosta.ndo contas ao podet· le-
4 gislati\'o das quantias que fossem despendidas 
« com o serviço. » 

Finalmente, rest:i.-me tramr do credito pe
dido para os roparos do~ eijtragos causados pe
lae inundações nas colonia.s Blumenau, ltajahy 
e Principe D. Pedro, em S:mta Catharina, afim 
de evitar confusões no jogo dos dous credites. 

Quando se eatavo.m executando os trabalhos 
de Bm:mcipa~ão e eru. di versns épocas, os trans
bordamentos dos rios Itajahy-Msti e It.'\.jahy
mfrim occasion11ram serias estro.gos, priDcipal
mente na viação dessas colonias. Houve, pois, 
necci;sid.3.de d() reparai-os a com toda a urgen
cia.. Despendeu-se com esse servi~,() a quantia. 
que se pediu ultimamente ao lmrbmento e com 
a qual se iudenmieará o credito de emancipação, 
porque com dinheiro deste ae effectt1:i.1·a.m adian
tada mente os pa.g:uuentos dos trabalhos da
quella procedencia. Corraspondendo a despeza 
exactamente com o credito (tttc se podiu, é clara 
que nflo li.a saldo algtttn. 

São estas as con~ideraçues que devia offerc
cer a V. Ex. para que se digne de resolYer o 
l'ossumpl() com a necessa1•ia.antecadencia e como 
melhor ent.endo1·, afim <le m::i.ndar cessar ou 
continuar nas colonia~, cuja credito foi defi
ciente, os respectivos trabalhos. 

Deus "'uarde a V. E1'.-lllm. e Ex1u. Sr. con
selheiro" l\fa.no('J ~~l\'es de Araujo, minist~o e 
secretario de estado dos negocios da :igTicul
tura, commercio e obras publicas.- Manoel 
21forit:! fie e (l.J'Ç(r,7ho, inspector geral interino. 
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Vão a irnp1·imil- ns seg-uintes 

Redacçi:ies 

Pi·(\jcct() n. (H <lc 1882 (Emenda. do sen,•<lo): 

A assemliléa geral decret·i. : 

Art. i. 0 E' concedido ao governo, pelo uii
niste_rio dos negocios do imperio, o credito 
preciso p:ira occo~rer, no cxe~cicia de 1880-
1881. ás despez:ts com o subsidio dos depntados 
e senadoi·e3, o a puolic:l\'<"io dos d~batos du ·ante 
a soss:lo cx.t1•.·1m·din:u'i<1. da ssomhlé:i. gc:·al. 
,thert:i. no <li!l. H<lc Orllui)~O (lc 1880. 

Art .. 2,'' f.' igunlmcntc 0oncc<l.i<lo o crcUi.lo 
supplcnicntnr <lc 12:8008 :i. vc ·h~.-Cnmnrn. 1]0, 
<lcputados-do o);:orcicio de iSS0-1881, p1r!l. 
pag mcn to dos vencimentos de 11m primei ~o 
e segundo officinl,1lo~s contínuos, dous g·1a,·ibs 
o um correio, da secre t ·ria <la mesma c:i.roaro.. 

,\rt. _3. ° Ficam revogadas as dispo•ivlles em 
contt·:i.rio. 

Sala das sessõc~. em 14 de Jnnho de 1882.
,lff'onso Celso JuiÍior.-Leopoldo de Btdhõcs. 
-Generoso J.lf arq11cs. 

Projecto n. 90 de 1882. (emenda do senado): 

A assetnbléa geral r!)solve: 

Art. i.° Fica o governo autorizado a pag-m', 
reb. verba-E~ercicios findo,-da lei do orca
mento para 1881-188i, a 'luantia de 6:6613.$656, 
im "ortanci;i dos serviços ·rCJsts.d<Js pel1>. .rofes
so res d" escohi. de macltini~tas da a.rmad.,, desde 
o dia 1.0 de ilfarço de iS78 até o fim de fouho 
de i879, ficando elevada a referida ~et·ba, no 
caso de dificicncia. :i 11uantia acima decbrada. 

Art. 2.° Fic:i.m revoga.das as diS['Osi~ões em 
contrario. 
S~b dllS scssõe~, cm i4 de .Junho de ts8':?..

Aff_on~o Celso .lw1iio1·.-LcopolrJo de BiilMJcs. 
-Gcni:woso Marques. 

Projecto n. 111de1882. (·,meneia <lo senado): 

A asseml>lés. geral z·esol re : 

Artigo unico · Fica o governo autorizado a 
pa~l' pela verba-Exez·ci.,fos findCJs-d:i. lei do 
orçam<.'nto vigente, a qu:1atia. de 2:400.$, im
portancia de vencimentos de>idas ao desellhista 
da reµartiçilo hydrographica, Laurinda Jasê 
Martins Penha Junio?, nos exercicios de 187i-
1878 c 1878-1879, ficando elevada. a refürid~ 
verba. com A quantia ~cima declarada, no caeo 
de deficienci:i.. 

Sab elas sessões, em 14 <ie Junho de 1882.
Affonso Celso J"nio1·.-Leopoldo tle Eulhões. 
-Generoso ,11 argues. 

O Sr. Ignacio J)J:artins :-To
nho cl~ dirigi~ a\'. Ex. e i canin.ra nm pe
dido. Fal-o-ei cm poue:i.s pn1:wras. V. Ex. re
corda-se de que qu.i.udo a illustrc maiorfa se 
di"'llOtl dirigir-!le a pequena opp0si~ão liberal, 
1>r~curandô rcaliznr a uniiro de todo o artido, 
ess:i. commissiio foi acci ta. e recclJida. com 
verdadeiro i .r:izer pela o ·posição liberal. Nus, 
tanto como ús n1obres deputo.dos, deseja.,·amos a 
llnfüo, como desej~mos h(\je que desappareça 

V. l.-Íl/ 

ri.ualquer divCt•gencia entre os membros dG tão 
grande partido. 

Pru-:1 isso conseguirmos, apre.sentamos mo
destas medidas que nos l'arilcer:im, niio sã a nós 
rh ôpposição, ~omo ~ pi.-opria. commiasiio da 
maioria de,·erem ser acceitns e realizadas nes
ta sessão. O governo, voróm, :tsúm não en
tc 11deu. Si, poi,, uilo houve a união que 'os ·no
bres deputo.dos do. illuslre maioda desejavam 
tanto como nós me:nl>ro.s dn. disidencia, a cul
p[l. foi só do gove l"no. 

Dcr:ois tlisso,algrms tlo~ nobres deputa.dos têni 
,1rg-uirlo ~ opposi~iio liberal 1.or n;io :i.present<ii· 
orn i•rojcctos n.s mc1lidn.s }P.mhradas. \'. Rr. 
~nlJo q110111i:1oi to•fa.~ essas ineditlas sffo sirnple~ 
cnwml:t~ aes orçrimcntos. llnas tmicns dopon
tlern tlc pr;.j.icto~. Sohrc um(l. clolbs j:i existem 
qnatm pr~jecto.~ n.'l. c:imarn: refiro-me i pro
hi1,ição ,]o commercio de cscrin·os entte as 
provincias . Existe na CM<ltll'~ 11m projecto 
apresentado em 1834 pelo aetual presi
dente do sen:tclo, o Sr. l'lariio de Cotc!;ipe; exi&
te nm onlro aprcsentldo c0clo illustr:i.do e sem
pre Jemb1•ado mineiro, Dr. Perdigõfo ll'lalhei
ro~; u111 ou trn a: resenlado pelo di~Liucto depu
tado por S. Panlo. o S:·. i\Io!·eira; de Barroa e 
um outro pelo nosso clig-no collega o SI'. C:i-
1nargo. 

O Sr. FI:r.t(·co 01>s S.1x1·os <hi um :l-parte. 
O Srr. lGx.\cro IILmnxs:-A V. Ex. 6 qua 

que1'() dirigir-me espcci!llmente, pedindo o cmn
primcn\o ~);J. pl'Omessa r1uo ha dias nos fez de 
dar o ~cu YOto a qualquer p1·0.iecto qno apreson
tassomos. Nds todos, Sr. presidente,sabemo' que, 
pch nossa fri1·ma de ;;ovel'llo, ou antas pelo~ 
nossos estylos parfamento.re;, um pt•ojocto Mo 
e discutido senão com n. nnnuencüt do govel'no. 
\'~i .i. mn:t commiss:i:o e cst.1. ~ ~<mscrva ~cm d-.r 
pai·ecot•. V. F.,.;:. sabe mrnbcm, lido como t no 
rcfimcnto, <J.UC a di~posi~·Tu <lo rrrt. 127 manda 
a commissão interpor sou parecer no prazo da 
301li'1.s, e,st ella o n;~o faz n.esse praw, qualqt1er 
dopoés pôde rechirnat· que o projccto entrei ern 
di8cussã@, indepent\ente do parecer. O ultimo 
projecto apresentndo polo nobre deputado o 
Sr. Canmrgo foi a I2 de Fevereiro de l879, ha 
mais de 3 annos que estcí este prQ_jeetv na com
missão. Eu vou, pois, pedil'•L V. !lx. qt1econ
sulte :i. co.mam si permitia quo seja elle da.do 
para ordetn do ditt de scgtrnda-feirn, em primeiro 
lognr. 

Peço aos nobres deputados a :i.ttençil:o para 
esta questão. Este projecto em nada pode e:s:ci
tm· os :i.nimos nessa. momentosa quostão do 
elemento servil. 

Basta V. E. not:u· qne o projccto ~ o mesmo 
redigido por e onserrn.dores .e c0Merv;~d3r0s da 
força •lo Sr. BarITo de Coteg1pe, PCJrd1gao Ma
lheiros o libcr~es como o nobre deputado por 
S. Paulo, que não pvd~ p:irecor <t _ninguent sus
peito nesta quesl.ào, o Sr. i\Ioreii'a de BaITos, 
• o nobre dorut::11\o pelo Rio Grande do Sul, o 
Sr. Cttma1·go. l\fas o gornrno IJ.Uer fic:i.r atraz 
de todos c.\<te3, não qncr quo so dign. uma. 
p(l,la\•ra. :i. respe_ito dn questão; e V. Ex. con:z
prehen<le o perigo em que o govern" nos 
colloca. (--l.pofo.dos.) 
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A queohio é to.I que o silen cio ~" co.m:\ro. é 
m:iis p<!ri ó-'''s~.do rl'~e qar.l ;ucr ui~J~d:.' a torn:-r . 
(.·l ;>n;arfo.<.) b. olm:;e:çã'l nossa d 1r1 ;;11· e gu1:1r 
a 01;inião publica l;}:tra •pie esla qucs:ii:o não 
t enh:< um: !!-ohç:io ino;ipcrad ~ e r1ue po~sa 
trazer gr:w cs conseq•1enci:1s ao a(>$~O p:i1l. 
Qu:rn :o :\ c:nuar•t se co11ser,·a sil (rnciosa, e 
i.:ru;i lm onlo o ~ovcrno. on<le entrtn,,nto ti:ni 
assenti> :ibolicionistas da ordem do i1111strado 
Sr. miuist:·o do ilu 11m•io e do nob1·e mi nis tro da 
g ne:·r:l. n!ío se compreheode <JUC se recuse 
a discus~1io do u111 p rojec LO dest:1 or<leu1. 
(Apat tcs.) 

Dizc111 os nobres de· ·nt:i..Jris c111e ns nssem
blêas >'O,·inci:ies já tomaram 111cdid:is a e3te 
r cs >Cit?, G <(UC, port:in to, é in u til o a.!opt.1r-se 
o pr .ijecto. 

o SR. F1:!.:c10 oos ~.\xTos : - Si v. E;:. e 
oin:tDC'i :i:ul•>I'. ui'io dor~ :tdm1ltir es:;;o i·rojocto. 

o SR. lc:sAC •) :\hr.TDIS :- II-las V . E~. rro
m ctt C<l o ~c tl. l'oto :és 1w s'1s medidas. 

O Sn. FEL1CJO uos S.1:sTos :- A"s rno1lidas li 
bc~:ies e niio a esse prnj ec to, 'lue é cunscr1·a
dor . 

O SR. l !:="AClo !\!.rnTJ!\S : - O Sr . l:lfare ira 
de B 1r ros :;or;i cons.lrvad<>: 1 o Sr . C:nnargo 
s t•rã cons~~,·:idor 1 

O S1\ . Fi::L1c111 n o s S A:o;TOS di \Ull a pa r te . 
(l Sit. fos~c:w M.rnn:-.·s :-Ç.Ex. ci abolieio

nisLa pbtonieo . 
O :-:n . F.i::1,1cro ofJs S .1:-;n1s :- Eu ao n1enos 

j :i. a . r ,;sentei ideas. e V . E~. sô :i.pre~~nta o~tes 
rc.iucrin:wntinhos . 
. O :St\ · lG:s.\cto ~1.,n<1:ss :- Apt·esenlo rcque

tlluent111l\os. 1-0r -Jue nã :1 posso a .r .·sentar rc
queri111entõcs , como v. E:i::. ,Niso.) 

\'.Ex. <"ê, $~. ' residente. q llt:, omr1uantG o 
gove:no se con$e · v.~ si l •ncios) e a c:una ·a niio 
emi ttc ,, S ll:l. o iniiio " t ;d re~ eito, no aiz diio
se íactos co.110 1; 11ue a it1d;i. ha pour.o se dir. ter 
succell ido no Cear:>. Ain.l:c n1ais ; h:t · oacos 
dias o ill ust ·ado ·· reoi<len te da ' 'rovinci:i do Hio 
de Js nci~o negou ;; S'.H• a:1 . 1ro 1· ,.~ão a.os e~tat lltos 
de lliU<\ s Jcied:llle ema nei aà orrt. Decl"ru a 
V. Ex. que a chei todo o funda meuto juridko na 
del!l>eraÇilo à o ili ustre l'~esi.Jento ; 1 enso que 
o digno 11res1de nte d:i. r~ov incfa do Rio de·Ja.
neiro 11r ocede11 de confor mi;htde com a foi, po
réin com ex.tremo rigor . (Ti·ocant-se d i ffer e1if 8s 
al'a1·tes . ) 

O Sn. Fi-;r.rcro 01)s SA;>(TOS : - Eu j :i. e maDcí-
IJei todos os esl!ra·•o~ (111e tinb.:i. . 

• O Stt . fo:<ACIQ :'.lfaRT1 :<s :-Pois eu n iio 1·usso 
infeliz1n~1lt<! fazer •J1\t:O i.ai:tto ; é '' º~· · isso 
mesi:io que ~es~j.o que a ca mara dkija a o· h iil'o 
publica no intuito de e\· i ~ar 3;lgu tn ch~ue, 
porque pa.:cce-me que o s ilenc10 da co.rua~a e 
do gover.no ·:óde d:<r loga.~ a isso . 

Corno ia dizendo, eu acho procede n tes. jor i
dic:i.s e ~m fünd~das as razões em que se 
b:~seou o illr_i~tradJ 1·re~ idento da pr <>rincia do 
Rio de Jane.iro ; o que me \'arece , porém, é que 
S. ~x . pod ia t~1· sido rna.is bene,·olo tlo que foi, 
podia ter a p;1rovado ~m p:i~tc os estat~tos e 
mandar que elles fos.1em reforR1ados D.:• parte 
em que S . Ex . entendeu dever n egar a sua 

a.pprov1\<;io . Parec ia-me que, quando a 110eie
dade j ;i ostal'a <·onF.tituid;i, q_ 11:indo tinha U.aJJ> 
escola es:a~elecid:\ e funcc1onando. quando 
tin b j:l um fundo pa>'a. o q ual concorre ll a té 
o dig no e illus trado Chefe do Est.a.<io, nã.o se 
deda i::ul!lisar essa sociedade. O presidente 
da. provi nci,\. cuja o:iinião re~ í iei to muito, pro
cedeu, corno disse, de conforrnidade com a lei ; 
inas p:>recia-rne q,1e devia ter~se limitado a. 
man?a~ ~e :'ormar os est:1tnt.o~ n:i. parte em que 
n.d 1111tt1a o e scr;wo como soc10, \·Jato que, ln
fel izinente , e utre nós o es:ravo ainda não tem 
cap.-c idade jurídica. 

E m s 11 rn1u1, o que desej o ó :onennB pedir a 
V. Ex. que con~•1ho a carnara si consente que 
sej;\ dado r~• ra a pr iiueira parte ela or.iem tio dia de 
$a,:-unda-teim. e om primeiro lo~ar, o rroi ecto 
11. 65d~ 12de Fe1·ereiro de 1879. que :·rohibe o 
co11Hnercio e tr !ln~ ·orte de escravos de uma, 
para o 1tras pr ovincias. 

Posto est~ requerimento :i. vot:>.ç:Io, não foi 
a ppr ov:tdo. 

ORDEM DO DIA 
Bntl'a em 1• diacus&i' o projecto n. 147, so-

bre rel' isi o de al illtarnento de eleitore11 . · 
~ão havendo que1n pedis$C a palavra é en

cerr1\dll .ª J is?11s!ii o o a pprovado o pr~jecto pa.ra. 
passar a 2• d1scu:;são. 

O Sa. FR,,Nct11Co SunRk (p~la ordem) r equer 
di~pensa. de inter~ticio para que este projecto 
ent:e illlm~diataruente ein 2• di~cuasão. 

ConsuJt:ic\a, a camal"a resolve n e:;ativament.e. 
En tr:1 cin 1~ disc usMo o prqj<1c to n . 42, sobre 

estrad•• de :·er:o de S . Fr-.\ncisco ª'' Tiiubó. 
Não h:i,"<in 111 q<1e1n pedi!ll!o a pal1wra é on

corradii :i di:sc11a'<ii" e a,ipro .-ado o projecw para 
p:ts sar :i 2• diiicu~siv. 

Continu:\ç;\o ª·' 1 a úisc11esiio do proj o~to n. 
23 :\. solirc a e~trada de fe:ro de Ua turitti. 

O Sr. Thoniu.;,. Pompeu 1-Sr. 
]'Noi Je11 t ·, fü1uei -orpro11ilido houtem uo ouvir 
o n obr e <l :put:ido por minha. pro1·ln~ia. Acra
ditwa •1ue, tral.'\Udo-~e <lG questii .s im11ortantea 
p \ ra ell :, t:iual o prolongamento de •ua prin
cipal via.-! rr~a. nenhurna obje ·çiio ~e levan
ta.s.;e 1:ontra. a sa a uú tidai e, >!Obre quo versa 
a prúuei ra discu~são d ' qualquer projecto ; no 
entretanto, S. Ex. ent ·ndett dever apr ·sentar 
motivos que , no seu pensar, de..-em induzir a 
camara a adiar sua. di <cu <são ou :1 não a cei
t:. ção dll projecto oifor ocido pela commis;.lo de 
inàll; lrfa e comwercio. 

O SR. ,\,i. v AP.o CAMtNllA :-Por poucos dias . 

O.~Sri.. Tt10M~zP0)1pr:o :-Nas razões adduiidas 
po:- S. Ex. não me foi daão de1cuorir os ponde
rosos moti'l"OS. de ordem capital , que desviaram 
s ua. o~cbrecida intclligenci& dos verdadeiros 
proces$0a logicos a seg11ir na SU$t&nta.çii0 da. 
these ad"oga.da ; ~o contrario, em vei de con
vencer em da. não utilid11.da do projeclo em dis
cua <:'io, co.nfir1n:.rarn trna iaa diave! e U1'gente 
unportancia . 

i'ia eerie de demonstraçõe• em que entrou 
S . El:. , só divisei uma preocupação, e foi que 
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S. E~ .• repres~ntante immodí:i.to da região com
prehendida enlre o mar e o vasto v;,ille do 
Ja.guaribe, entendeu dever esforç1r-s ) a.fim de 
que fosse ella dotada. de uma. estrada de ferro 
que liga.ase o alto sertão ao porto do Aracaty .. . 

O Sa. ALVARo CAlu"11.1.:- L~vado pelo int·.1-
re~se da. proprb provinch. 
· O SR: TaoMA.Z PoMPJ:tr :- Leva.do por ex,,esso 

de patriotismo ou por um bairrismo que cu não 
posso comprehender. 

9 Sa. ALVA.RO CA~INHA.:-E' o bairrismo que 
eu combato. 

O SI\. THOMAZ PoJ11P•u:-O nobre depu lado jul· 
gou dever chamar a atlen ç.ão da cama.ra. para 
este ponto, mostrando que o prolongamenlo da 
via !errea de Ba.turité não 1c devera fa~er tal 
como o enténdém O! signatarios do projecto ora 
em.discussão, mas segundo a lrajecloria phan
tas1ada por S. Ex., devendo desde ji iniciar-se 
a vi~ ferrea que partisse do porto do Ara
caty e Í08$e terminar no lcó, ou em outro qu:il
qner ponto da provincia proximo a esse . As 
razões adduzidas por S. Ex. dei:i:am \'er quo 
no aau animo pr~domina o sentimento de puro 
bairriiJmo,pa.rtindo da idéa de q ue,sendo o v:i.lle 
do Jaguaribe um dos mais habitados da. pru
vincia e um dos m:i.ie ferteis, som contestação, 
a estrada devia ir por alli de µreferencia ao pro
longamento da. de Baturité, cujos resultados 
aã? conhecidos e os melhores que se podia de
seJar. 

Na decretação de uma. via. ferroa não se deve 
atteuder unicamente ãs condições do terreno, 
âa facílidarles do sua construcção e à.s long-iu
quaa esperanças da lucros futuros ; mas ta111-
l:iem às de outra ordem, t:1.es como ô. das regiõ is 
que deve cortar, seu ponto terminal, e a cer
tez:a de uma compensação razoa\•el ao capital 
emprega.do. 

O valle do Jaguaribe é sem contost::çã'> o 
mais fortil da. provinci.-., mas e.> t.'l. fertilidade 
que se e~tende a unia zona de m;1.is de 50 lc
gua.> (aPQiados) , t.'l.nto aprol'eit.a a e·;tr.id:t que 
S . Ex. advoga e que na su:1 opinião dovera fr 

· ao proprio valle, como ao prolongamento da 
que S. Ex. combate. 

O SR. AtTARO CAl>!INIU : - Não apoiado; si 
u estradas formam um angulo bem prónun
ciado. 

O Sa. T.e.o~uz POMPEU :-Não pretendo neste 
momento discutir o projeeto d :1 commi>são, que 
envolve a questão princip~l, m~s o ndi 1mentv 
propo;;to. 

F11ndam~ntii.-<1 S. E:i:. em C[ue" commissiio 
não e-to,·a ba-tantem•nte in,truidt d.3.s r>lzôe' 
expostas quando :i.dvogou o traçado da. ~strada 
do Araeaty; razões que, no seu entender. dove
r iam determinar a. radacção do projecto em 
outro sentido. S. Ex. adduziu os mesmo > ar
gumentos que já havia produzido em outra oc
casião. quando apresentcu o projecto d~uel'.a. 
estrada de ferro ; no emtanto, quanilo se con>1-
d ,,ra que o prolongimento da egtra.da de Bat~
rilé tem de percorr:!r ponto3 os mais agri
cohs . . . 

O Sa. Aúvilo -0..UUNILI. :-Craa.dore1. 

~ s~\. THOllAZ Pu.\IPEU :-••• qu:mdo e seu 
ObJec.11vo a p~rte m:ti_s fert il du provincü ilo 
Cuc1ra, P ,1rahyb.i., RL:> Grande do Nurtc. niio 
pos.so comprehendc.r como S. Ex., lev:tdo por 
espírito ee bai:r~smo, Se :ipr1~sen tc t 'OlllO ~Jlt!l
gon1~t~ ~essa idea. (Apartes.) 

Prtm~1ro qua tu,[u a estr:id" de 1hturiLé 
a tr.;:·:ss 'j~ uma zom cuj:i população so\>e :i 

80. 12.3 hab1t:mtes. segundo o arrohrnenlo de 
í872; no emtanto prolongcuido-se até o Crato 
fü.'.a r.omprehendendo mais uma popul1ção d~ 
255. 106 h:ibit•tnt~s. 

,Esta zon:t decompõa-se da seguinte maneira, 
(Ze) : 

Jlunicipio Populaç~o Casas !iabito:dtts 
:{ Fortaleza... . 20.i83 3.35!) 
2 MaraDguapo . 15.626 2.586 
3 P:i.catuba.... 6.00i 1.078 
4 Acar:i.pe. . . . . H . 725 i. 975 
5 13aturité..... 26.388 3.580 

80.723 12.584 
Rc~iío s atraYessar ou a que aproveita di· 

rect.'l.mente : 
1 Quixa.di .•.•...•....•.. 
2 Quix~ramouím . ..... . . 
3 Jaguaribi·tnirin ...... , , 
4 Cach.oeir~ ...... . ...•.. 
5 Tellrn ............... . 
6 I.:õ ... ........... ; ... . 
7 Pereira •. .. ....... . . . . 
8 Lavras ....•... .... .... 
9 V:irzc:i-Alegre .... .... . 

10 S. Matheus ......•.. . . 
11 Assaré .•............. 
12 Crato ..........•...... 
13 Barbalha ......•....... 
14 lllissão Volha ......... . 
"15 Jardim • ....•..• . ..•. 
16 Míh1grcs ......... .. .. . 

8.62\l 
15.202 
6.503 

H.092 
17.922 
13.807 
ii.845 
i5.865 
13.538 ' 
i5 . 07$ 
U.8i4 
27.700 
12.360 
i!l.32:3 
13.890 
B .18<l 

241.8()!) 
Esta zona pode-se <li,-idir •iu\ Lr•!I gr.1ndes 

vull•)S, o <le Quixadii., lcó ou L.wras e Cariry. 
At.ê lcó, as duas cstr«1I<':; segu m tr:i•::!.tlt1s dif
íer~nt~e, de I ó cm diante, uniforru.,s. 

o Sa. At'iARO c,rn1;srrA: - Pelo contra1·io, 
formam um " ngnlo muitJ pronuociarlo. 

O Sn. T11oll.1.z Pm11•..:c:- A eslr 1da rl : B:t
turité já import11 um grnnde si\:rifr;io ao tho
soui·o. Quatrn mil e quinh ,ntos contos t'ot·iun 
g:.sloa .. te Canóa. 

Cumpre, port:uito. :i.prove ital-o da melhor 
t'órma, fazendo convergiL· par" est:1 cstr., ti:i. n 
m:-.ior sornma de productos e p.rolon.'.."audo-:\ 
a tr:wé z dos centros pro<l1F tores. · 

O Si!ll objecti v~ será o C1·ato. mas seu per
curso mio poderà ficar affasbdo do vallc do J ,_ 
guaribe. (A.poiado.s. l O ['rimei 1·0 ponto que ella. 
tem de atrnveS>•lr s:.hindo da Canün, scr:i Qui
xadã, que demora cerca de 15 legu:ts rle dis
tancia do actu.al ponto tcrmiDaL 

Desde ahi sua renda começam ~ cornpeu•ar 
as despez:i.• faüas, poi~ que, nio só ter:i a u
gmentado a cultura dos. bellos e fartei'!. campOiJ 
que margeia:n .º rio Sal~ a '.1ropr;:_i4o a t~o~ 
os genero> ag1•1cola<, obJecLos de :c;ommerc10 ; 
como, peUJ. força. attractiva, que tende a app-co-
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iimll.r dos merc~dos e.ousumidore~ :1. producçüo 1 Apezar ,\eSS•\5 contrat·iechdes naturacs ::i pro
de alfo~ta•l:i< l'e,Q-ii:ie>, '!ªº antcriormenlo diri- ducção do algod:to foi :wultad:i <l supci·ior a 
gbrJJ-~O :i • .-.11t1·m. tcl':i accrcs~ido o lJlOVÍlllOllto ru.clb.or ,Jo;; annos de m1ti:1r pl"Os:pcri<l de do 
d~ mot·c:iclorhts t•·)t csL<wiai;M facil e eeonomic(l, 1 Cear~. 

Pros,;g-nindo en• dcmand:1 de C"xocil'a on o SR .. ·'..LV.\I\.O C.1.m'.>:1u <li um aparte. 
Yalle do ti~d1~ ''.º :Sc..nf;t'.c• ~q~pro.:;im:i.-se _clltt O Sn. THo~J 1z PonPlllti: - .]a demonstrei a 
de. }l, lt:l. ma.oi dt$_t:~.nc.1" e ·) 11~ le,1u~s no Y .Ex. c1uc a estrada de Batnrit6 nfío se dosvia 
mrn1mo do va!Jo fürt1J~,s1mo do_ Jagnar1 ie. qui>tro legu:J.s de~tes pontos, que são os mais 

(Ha um apa..ecdo .~1·. Camrnliu.) fertcis do 1·allc do Jagu:iríbe .. (Cn.i:;am-sc 
Estando :tpC11ns ""Luatrolegw1s do \'all · tlo .h- diw;·sos n]JM't,1s.) • 

t;u«rib~. co:11prch .nzl'" \'. Ex. ,1uc l•)<h'" prv· ':\[as, Si'. prc~idcut~, h" uu1<> r.•r.ão de inaiot· 
du~·;l\o •Ü p~irt.c supori•1t· ,k~\ç Y~1ll<J 1 .. ,1-;i nc- pcs1J, que cun1prc IJilo cst1uccer, (jU:tudo .5c 
l~1~~s·1.1•iatu,~H I •: 11.1: p:1.s".!: t1' p.~r:l ;.1. ~2::: t 1·:1rb d..: lt'!lta. r.11.! 1)br~Hi de ft.Huro -inCCH'lO~ ç é que a. 
(.;,,., . ., ,Je lkd 1u·itÇ. estrad:c de forro de l.hturité .F p<>r ~i lr"~ u11\ 

( TJ,1. ,,,,1 .. ,1,,,,·1<: ,/,, s.-. 1:,, ,.1 ;,,;,,1. J g-r:rndc contingent~ a~ rcrid 1s do Estado. 
De um:1 de ll\onstr 1.,;ão qur.> a11ui trago se ve 

A sen·a do Pét·ciro, cujo l'll'c1lac1;,·,v 11mior ,; 1:1.u~ a recoita da. esir.i<h d·• fol'l'o de Jfatul"Ílc 
<l~ algoJiio ficmiilo apcim> ,; cinco legn:is do desde r1ue foi al;ert:i ao trafego tom crescido de 
Y~!lc do hgw1.ril.>e. demorar.i ,í nove leguua do ann• para anno. As ,irn 0 qua em :t.874 qu:indo 
ponto por onde deve p:i.$S:\1' a estr:ida 1lc fel'ro apen:i.< tlnha; kilonletro, e ZllO metros, pro· 

dcJf~.~\\~:(\~i:., ,
1
ue nesta~ ,,011diçi:;es: e•l"t. e~- duúu a renda de 21:600~: em i877 _c

00
0111. a 

lrllda. J,~ ferr(I :t">l'O\'<!ilaú a iw~lhor zon<i do e:'i:tens:1o de 40 kilometroi rendeu 111: oS; 
· em 1880 qu.ando tinha 09 kilomctros I"eco-

Y3lle tlo J:tgu:u·i\.Je. lh ·u 256:000~ de rend i e cm i881 316:000$ 
(Tfo lllit C\pa>le do S;·. Oumi1ilm .) rlando de s tld·)· H3: -189~. E' de e~p r:i.r que no 
,, 111 respost''- M aparte de\". E:c sou fo1•çado a anuo :1.cluul, cu.i 1 renfa dos prinwiros (\ tlMro 

~ntl':tr em umn cxplic3çào,de qt1•~ 1:~ste momento m.ez~"l :is~nn<le a 1BO:OtJO:\ prorhmi tn.Ivez o 
pndori:i. p1·csrinrlir. ~ohr~ :t n~.Ltll'l'.!Z:\ e <iu::li· I ílnplo <lo anno findo. ~ 
,).\de do y:ill" '.l:tgn1r1IJc.'. Dos. C:"<nmeg fetlc.~ ~ 1 S \ 
fi(lfü Ilr. Rc\·:'>·· ·~:ir::<'lmJ"~ f:·,~nl()KJC•)S :t <111~ ,~J1l~ ':'tj 1.:-: ~e;:-.)~ \ 
J1!Y1r·,~~·a;;u ·qur~r nr1 n.ll.o. qncr no hai?1) .111g-11;i.riht1. l ~ ... i~ .. ~~~. 

1 \1~1·if1,~rn1-~r~ í!un :l:'i l,q•r.1~ f.{Ur! n tn~r'?,'f'l~l11'J 1it1 :g { 0 t~ r-00 e:;- cs;- ~ 
(jliC? ii.catn : 1 kli~11.I:·~ r~iii:1~1r~ tlo Y·:-<l~ poi~ lllllil •':-<- i .;_ / ~~~~~1ª ~ 
lcns::lo 1lc 1.0.l'f00rl ÍH~•'hwc>, p1,.\••1u ''!r, l~l~-.:7.. ' 1 ""'<'1 1 
1.~urnsiJeralbs L't1lllü 0.-0;5 nH!·ll1ot·0s cm Lodo o mnn- ':"':1~2::>~;; 
<!o, isto e. ~" •1110 ;iprese11t.im maior sornm" d~ 1 1 
d.i uc1\to< "'. ppropriarlos a \01\0 .i.ronero <lc ctiltu1·a 1 ~ 

~~li.1jJ .... ~C'. ,.,:JJ1Wl" L~S. (\Ue ~ ~I";1niic l"CgifltJ tb ~ r ~ 
Hune,.'Ti.a r~ .~u! d.<. l~u~si~t. dw1u:td~ jH~-:ttr. lu:.~- ~.~i ;:; 

1 

--~~-~E§~~ l 
,,a,·n~ é fntn1:\1h. d ·~ 1e-rr:'l.~ JJe.....-ras, e111 nn1:1 f!:(- ~ 'iJ..·~·~ .. JI!-.~'~ .. ,.,~ 

0

L11n:;;io de ('0rl·~~ 1lc1 -}(10 l:-,:,.::-11~1.:. t.cn1lr1 de J ~ 1 cr;. ~.:.S g ~ f...:.~ :ó 
rnf't.r(J ;L l l·1,;}l 1 r](< harnus. ott de tCl"t:J.S 2 I; :::.. ~ O 1~:::: 'T- - i:,:;i l" ~ 
reg-1:\;\·~: c:nti·etan\o tl Dr. RcYy <lop11is d!J ~ 1 ' 1~g=~~ii2~~ 
111n~ ~tJ:;l:~~sc luuito ~~cnrn.d~-t acho11 (l~to 1hJ ::. 1 { - -~ --:·N 

,-:d!c rlo l.;1.1 ln.nu C!JIW.• '.!Dl IJH~ro.; I....11.ta.r1)~ 1lu :,;..:: ----·------------·-
,_·~ütt,;. d~ J~~ual'ibL;, i.;urr1u Liirw~ir•J -~ Lür~s~s ~ \ 
c.:=:L2. pro~UJ.11J1Jaclc d~ ti:rr:1 Y~tg0L3.l GlJ. dfJ ~e \ • 
-! 1u~t1~c·5 dG 1H2a1us.. ..:1.s ~~LJ~lI'"vS de~b. L~!:1·a. ~ ~ 
<1·~h:1m--~ 11<• sui:t•eli•i'i"' <.~ ;,g1·icullur:i. 1 "' •, 

\-ê. Y. EL. que csLa rc.~·i;iu cl~\·c >Cl' pltCH0· 1 ~ ;.> 
i1i tin1.\lJH"..)1ltO prQJul)Jjy.u, s 1~1hlo L:~h-ez n. uir~lhur ~ ;:: 
j ill'~ ::-:e ,_•neo1lll·1l c111 tu11o l ' 1uu11r1''· 1:1o1111n !\,~1r1•t10. ci 

r> lltf~~HlO CH~:fCJJIWiL'(I ( Hevy). ~ 

11 '-;e;, :\.1.\'.\P.<• C.Dll~tu .Ji 1111t ªI"•rl·~. ~ 
ri ~n.. Tnn'.'r..i..z Po;\lf'Eü~--F..-t!l C~rtili1lriii·:i~ ~::i .~ 

.J.;r.,9n-lra não >Ó pela gr~n1\c F"'liicçâo a~ricob ;:,; 
1:0 o.lto J:i.:;:;uaribc,c.omo tambGm pP,J~ de s.u:i p:trl~ 1 ,:) 
infori<lr.A pro<lucç;J:o elo ~lgoii:.o l10 !l.nno 11ltimo. i'.l 
no ba.i:w J:i.grutrih~. n.-, !(13':tl." rhf,m:i.,lo G11:q11i~ J !:! 
Uni:1o <Jl:Ccd1~u ;JW m:" i;; 1;010 fiin•la.1h; "~pt?t\\!l-
('!iQ, Lar11::in1lo-. ..:('I rt:r.-):1,]r•ir~1rncnt~ 1_1hcu1..'.11 uo- n~'l.l .. 

D~V') ~o"r0:.;1;1..:t•l:-t ~· r1 11•~ f.:;la 1·~ro.d'1"•:•10 i•)i 
•'<Jl\t1·J.~l~\1h\ }>()~um jJh •UO!!l'"HO Ji:tluraJ,qu 0 im
pcJü •1oasi au1rnalrueul~ ii rc;;ularicl:LJc.; tu:rfor 
e~tt,Jusao di lwoura, aº"'" l!)r:.::i.du ' cuchc:ntLs 
·l~.i:.i.. Jagu.+ri!x.. -0i..:e por r!u:..s vcze~ ·.-uro:: o 
~vlo. lavanii,a Js éin:u:r.i•J \ a~ phntaç!:t>o i; 

MtéS\~· ]ll'O~Cfira·;. .! 
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Seso;<io em 11:; de foul10 de 1882 

Vê V. I~::- r1 nc esta ren<l:i. b:\st;\ por si sú 
11:\\'o. o.ntonzar o prolongamento rlc mnt1 es
tr:i.d:i 'l ue tGn•lc ,i mclhorat· consic!er;;.velinontc 
? centro d· ~ 111110. p!·ovincia, di vitlin<lo-o. quasi 
1gt1:;l~ne_ntc :10 meia.' e d~m~nd:i.n<lo i·egiõ,>s 
fort1hss1m:is. ·,1uc so p1·ect$0.m de Lt·:i.nsportc 
facil par:i. enricp1c<el' 'm-so. · 

Além <lestí\.s <:onsi<lerações, outi·:i hlt que nilo 
devo sor esr1noc1da pl)lo Jcgislo.ríor. As estmdas 
de forro do minl"' pt·o\'incb ao scrnm decre
tadro.s. -~lii'.o ~ t1 l1·m1 u:c cag· it:iç ão do le gisbdor 
IÍ•: GlltiLO, l'OLll'M delbs ,.alll:.tgt,llS ZllOllelal'i~s 
... u s0)1n~nLc 1Hdhorar " o~t ,,1~ agricol.c do nosso 
lurriLorío, 111:'"• 1H·cm:ip:Ü1Ha1Jlo, parn do al
g-um:i 1":·nu:i. diiuiJluir os elfoito~ d~s calami
(hd~s ''.<illC cst:i ~ujcita. ("lpa1·1es.) 

Depois do :i.unos decorridos em inch.1.1<:a1·ões 
acuradas, não ,.~c. nesta p:u·te tfagcllad;\ pefa 
secca no B1•ii.:-1.l, ~omo <:nu onlr.H qti.c sofüem 
das mesmas v1c1ssttudcs, chego Li-se i conclusão 
de r1uc :i pri111cii·:~ e grande nr.•co.~sidado <leseas 
regiões seria facilitar-lhes as vias rlc commu
nicação. 

Lembro-me. _:3r. presidcHtc, qu~ cm 187li, 
qu:mCJo na ln:lia o governo ing-lcz tr:ihva <lc 
d1~uc1!:1.t· o n1 l do.s sc·oC:J.s na~ prw;in · i:1s rto O..:
c1denlc, 101.·rl Lytlon, ontão Yico-prcsidcnte 
clc;l,:1 colont:1, :qwc>cnton •'amo remcrli•l m:J.Í8 
r•íllc.u p:ira •01ino.•:t!-n - n <lcsc111«> lvinwnro d;1~ 

~le')'ezro.s com cs l.as Mhmidàdc-;, dévo desde 
l,·,go t ratar. do m·ilho~ar as condiçõe3 da viação 
'la \' rovmcm, mn ordem a aproYeit:u :i:; ro
g:iõ ·s lll.Ú · luuginqna; ao littoral. 

l~ ~r~1ong:m1e11to, pois, da via-fcrrCD. de Ba.
tuntc e aindíi. uma necessidade ~ou e;;te J.lOnto 
de vista. (Apoiallos .) 

O Sa.. ALVARO C.umrn,\ da um ap,arte. 
St'. r•r ·~id ·nte, procnr~mos a!:<Oríl iudaga.r 

qual a dislauei3' enlt•e o actu ü 1Õnto terminal 
d_::i. csL1·a.cfa de fert·o do Baturit~ @ o seu objcc
l1vo . 

C:tbuhtudo sobre us cartas cxii;Leut•;ti achei 
a se0·,.ün~c distau~i<> (lS): ' 
lJ~ Caw~;L _.. 1lt1i1cra~nol1in1 t:;n k1L .; Qub.::uli !I~ 
• 01Ji.·rnr d!WLLm ~ ;.i.o l~tj !5f> Quh:ij!:i :io fc ti r;o 
kó :io Crnto 120 Ice! ao CraLo <.kil.i i:!Q 

~00 3S~ 

l1d1nitti<lo qu:J cada kiloml} tro de estrada de 
feno, niuu terreno plano, po~sa cu<tar 28 :i. 
22:000$1JOO. te1·emos uma. quantia rel1tiv;i.
m 1ntc tJCl!!uciun., de ccircJ. de Ta. 8.000:000$000 
pDr:1 o prolongamento pefa direetrfa do Qui: 
:s::id:i. 

O Sll. Ar.1·.\ti.o C.\mNtu:-0 Sr. Aumrillo 
cnl•:ub. em 12.000:00fl$000, •' calcnl:i. talv.1z p~la 
m ·to<l,,, em Yist.'\ cbs ohras d'arlc ~M se tcriio 
rio ["7."l'- · Yi~'s !'ett'(J~~ iln pai7.. 

~i tal ó :i. li1:iill d11~ Lu~to~ e <ln 1\x1•ei·i ·ucia. O :=:r.. Tno:l!,\E. Po)Il'EG:-0 •>rçn.nicuto do Dr. 
•!;-0_t~1 ncr..)ssi.tb1!0 ;:;1~ it1111Li1J rnai.~ dü rpio otilr.i ü. ~\m~1riiio nICroca-me muit!l. fri, Ht~s é o proprio 
m111h:1 J'M1·1nc'Lo .• Lcndo-so sobrclit<l~ om yi~L<l•JS c11gcnht'!iro •1ucm o decl:ir:i conjcctnral e o 
~!l>l.os r .. i1n< 111 nltiums c:al.1nwlncks pelo thc- mn.:ümo n :ülingir .. Sir.-o-1ne 1lns basca :ioútas 
~ouro. ;;:1sl.os •ith' sii 0111 t1·nu~portc~ o!cr~vn.111 • geralm ·nte, lnuç:idas pelo Dr. P:i.ul:l. Souza
s7 1,dyc,, " 111ais 1h Lcrç:1 pn.rto 1lo <kspcn- Seu 01·~.:imeato ~o\rin. de 18:0i8~ par:i. um kilo
dulu. mct1·0, ~0111 ni.onmcuLodo lcrrn. n22:582$ com 

:'\!Clrcw1111·ir1.,; do i:11sl11 de l il~ f'.i:·:uu !encbs mo>imcnto dt: tenn. 1le 11a1 metro ele altui·:i 
-'-'"' Cariry ~""' 11 <li>1•011dio du :ln~, 0 ncsl'i pl'•i- .. rncicli :c. a ~Ci:i06~ com mo\·imcnto e cúrte de tres 

po1·•;:4o J'rira ,,1111·11~ p11nl.ns. Cnm imm~us:i. •lilli- melros tlc alL\ira. :Si con>1ider11rínos '1116 .. e':;;mr~ 
1· rildn1lo:" os g"ln~t·n' <!e prin1oim no~cssidt\dC. <[Uill!ti;\s 1iilo sahirão do 1he5ouro <le unia rcz, 
:1p0z 1r 1lr.st:.1 l:1rgnci:1 •lo frete, cs~:L~soaram ma~ pnr parcclla.~ :i.1muac~ ele 501) :1 \j(IO:OOO;:;: 
rn11it:1 1·oz 110~ ~1lrliics, ol;rig·:\hdo :1 população si consider:1rmos <1uo é p:irn. ovil:H 1m1 màl 
:1u cl<.•l•Jl"O'O cxCl<lo cl1• <p10 forno~ to~tcmunh:i.o. maior, u111a <lespez:1 que se tiúde L~lHz Clllcu-

E~l~• '·'"ll~L<li:r:•~CI:·> 11~0 é de pm1~:1 \'ali:1, cl lt1l', no c:.i.."o do ntllll. socca, cri1 30 ou 40.000:000~, 
•k.>1l•J •111·; ;t Colrad:i de ferro du li Lul'il~ tcud·~ coru1>rehouderornos facilmcnl.e ,,. •ua boa aP
·'· ~··rl:IL'" p~ovincia p~lo c.:Ull'O, perco1·r6udo-a. plic;J.•,:to e utilidade !!Ue ~e pretende recolhor. 
lll< ~ua maior c:üeusão, e1.1tcud 1 t1ue o pat1·io- EU1 vi!t:;. d:1s ruõas, '}\Lc ac,\bO de c:i:pol', 

· lismo e a pr•.1Pl'i:i s::.icncia e cccno1ui·1 impoem entendo, Sr. prn~id~ntc, qu.., o requeri1ncnlo 
ao go\·e1•no ,. <lomais responSa.~·ci6 na decrct:i.- do uoke deputado pela minha provind:L, ern 
•;ão das ,1c$pcz~s pllblic"s:. obrig:-.~ão de cuid(ir yez de set· toinn.do ua coneidcraçifo q110 clfo 
111tti ~~riarnento rl·~sl•l alljccto, coutrillttinclo quelr, deve sr.!r rcjeit.ado: con tinuando a dieeu~
<l1,~de lo:;o l"X•l ,, r1rul..J11M'1menlo d" prinei['" l sii1• aolJro o ['!'ojeclo d:• commi•a:1o (.1poiaào>.) 
\'i~~;;,, roi·rc,, rl1> Ccarti. Tc11ho c·o11d1Jido. (ilftritn /ll!m. m1dtn bem .J 

Tnfclizmento P'i.(i.< N•hnüdad~~ Yolt:un cri1 o si•. ~~utonio Pin~o:-Sr. pr•'°'i
periodos detc-rmin~do.~. periodos rerificados "e- àeatc,ont"O no debate,qüc hontmn encetou oco
ram secnfaree. br• dr;i 1ut:i.do pelo 8° i!i1tric10 âo Cc:irll,mais por 

A ultim;i, tlata <le 1877: ~. rprn se lhe t!cye tl~.~afot:ro d•'.' ronscienàt e 11nm mostrar<i mi
.~eguir nii0 est.à longe. 11 d·1sde jà 011somlir'1 a nhl\ pro~··n~~'' 'l"c me interesso vh·a.ment~ por 
prospcricüi.rl •da provinci:1..~ois qn~ a corre~po~1-1 ~e•\ bci11 c~l.n.~. pnr auC\ pl'ospcrid:tde e por Ludo 
•!ente ~'° _:;er.ulo 11:issado foi :i m:us cruel e ru,p riuelhc diz r0~peit0, u~ q_ue com rspor;i.nç::i._cfo 
mcn!o~u 11cou mai~ <lúloro;;:i.m~ntc gravad.'l nas result.'ldri. poi~ acredito, c~wa 0:on:e~cir'10 
1.r:ultç~s popúh1·;~. mesmo uo m10 o :tcl11:i.l goyerno u:i.da htra. am 

)Ião é pois p:i1·" .-dmirnr que c;L(\j;1lllos ll<\ soa l;eueJido. 
provinda ui angui;tio:;a. cxpe ·1~tiva tle uma. ca
b.midl!,fo, quu se d•1Yt> reprvduzir de 1890 ;:,. 
1S03. . 

O ~-.Nerno,nort:.:ito,•onlio guer Cl'ea.r ruaiorei; 
diflicu1da.dcs "para oi. ei ·.intenta diminuir !li 

O St-t. R.~.:!1::;~0:~-~.; - Ha. de fe.ter; nur{iuo 
n5o? - -

o Si\. P~lD!::?':?E ~-o uob~e dorut~d() fa.lh 
sobre o reciue!'imsn\o de adiam~ntc . · · 
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o SR. ANTONIO PINTO : - E' isto me;;mo. j r ivali_de.de nlfo e:tiste, nunca existiu e nem pôde 
Sr. presidente, sinto [>refundamente a dtver- e:ttsltr . (.4.po1ados.) . 
gencia ~i;.G ora. se dá. en~re meus nob;es colle- O Sn. AL n:ao GA>l!'.:l'HA dá. um aparte. 
gas de deputação, ~ão ao po~qu~ deae~•v:i ver a O StL .>bT0::>10 Pr.,;i:o :-:A origem, a causa 
represen taçã.o de nunha provin eia., unida, com- d d 
pacta e forte quando se. trata de ben_efi<;ios_e dessa empreza. foi a. propria necessida. e a. pro
in ''-~esses geraes do pa1z, como e mui princ1- vincia, e nade\ m·1is. Organizou-se na capita.l 
palmente po1·que D:â? desejav~~ e sinto de_ ~o- uma companhia para reali:iar esu estrada ..• 
ração, que . o espirito mesquinho de poht1ca. O Sn.. METON : -Apoiado ; foi a iniciativa 
local e apaixonada viesse cortar pela ra iz os particular. 
melhoramentos e prosperidade fut1tra, por que o Sa. ANTONIO PiNTo : _ ... e :tproveitar 
todoi nós devemo-nos inter~ssar com esforço e assim os productos do maior centN> agrícola 
atê com todo e qualquer sacriJicio em prol de que tem a provincia, que é Baturité. As os· 
nossa querida e infeliz provincia.. (.-1.poiados .} poranças desaa companhia são hoje coroadas 

Senhores, não posso concordar '1i totmn com dos ma.is felizes resultados . O governo, porém, 
as opiniões do illastl'e deputado, o S: . Alvaro com vistas de soccorrer o povo cearen$e du
Ca.mara. Acho que em p.'\rte elle tem razão, e r:i.nte 0 11agello da .eêcca, proporciontmdo-lhe 
applaudo sinceramente o seu pedido <l ae suas trabalho, encampou a mesm:< estrada, e por 
instancias sobre nma estrad:i de ferro eh cidade 

d certo não se tem arrependido até hoje por«lue 
do Araelloty á. do Icó, o que julgo de gran es e ella vai a.ugment:mdo cada ve:i mais a au:i. 
incontestaveis vantagens, m:is. - • renda.. 

O SR. RATISBONA:- Vantagens que se pódem Não concordo, porém, com a opinião adversa 
conciliar com as outras.. dos outros meu;; collegas da deputação cea-

0 SR. ANTD:>IO P1:>ro:-... este projecto rense, qua.ndo dizem oue a estrada de Ba.turité, 
j:imais deve matar o prolongamento d:i. estrada sendo prolongada. a.té ~ Crato, aproveit:l a todo 
de ferro de Ba.turité... o valle do Jagua.ribe. Isto não é exa.cto. senho

res,porq ue feito oste prolongamento, ella. vai cn-
0 SB. Mzro:>:-Apoiado; esta. é que é ª contra.r o rio J:.1.guaribe jà muito em cim'l, perto 

questão. de lcó, e, sendo assim, como •fo outro modo não 
O SR _ A1.-10Y10 Prxm:-... que considero a poderá. ser, todo o Yallc do Juguarib3, q11e fica 

:irteria. principal da. província, o aeu elemento abaixo umas 60 leguas pelo menos, ficará des
de futuro e real engrandecimenLo. (A11oiados . ) aproveibdo, ieto é, toda a lavoura. deste lado 

O Sn. ALnno C.\)IINJJ.._:- .A questão é do correrà. para o Rio G~ande do Norte,lev•mdo par a 
ponto objecti\'o. a.tê os seus tributos peh cowmodidade da. dis

ta.ncin,quc ê muito menor do que a que :i separá 
O SR. ANTONJ? Pc;>;T0:-0 nobre d~p~tado do. Gstr t<hde ferro de Ba.turité. 

tem razão em pedir no g"O\'er no, em exq;1r dos , _ • _ 
poderes publicas, o ou far.ei o m~s111o, que re:i- ~SR. J\L~ARO _CAm~~A:~-Quem nega Jato 
Iizo aste gran<lu beneficio, <la.ndo uma esl"'1-da n.e.,:i a p_;opr~a e~~~~· 0 nao olho.r PU.~ a 

·- de· ferro do Aracaty 110 leu, pois; .~-aeat~ -modõ· ·ea.rLo. do i:K.tl'lr. 

e feita esta ostrad;\, o comruerc io do 1ul d.• pro- O ~n. A:--ro-:-;10 ~ll!o"l'O :-0 que eu dBa~java e 
vinci:i., todn n sua industritl, todos os seus pro- deseJO, senhores, e qne todos os meue collegas 
duetos ser:lo aproveit oolo:> em bem d:< mr.sma., e ce:nenses se ~mpenb_em com esforço para que 
jámaia paea.'\ril:o {h'\l"a ;\ pro,·inci"' viúnha do Rio o governo r~hze, 11e;a como for, ~ssas du~s 
Gr:inile <le Norte como esUi acontecendo· essa estradas, pots alias correspondem as necess1-
est.rada ser& uma especio do t r inclieird que da.des reaes da. provin~ia, e servirão de amparo 
terá a provincia para aproveitar o amparar oo futuro, e futuro n9.0 remoto ta.lv~z •. ªº povo 
gi:andes interesses. porque incontestavelmente ce.arenge fi:igellado por novas e terr1Ye1a ('ala
o valle do Rio Jaguaribe é um torl'eno fertilis- w 1dadea. 
simo e de grande fotul'O, G muito gauharfa As e~tra.das de ferro do Cear1í não só 'erão 
com a estrada de ferro. mu mern de favoL·ece r a su& lavoura., com-

' . _ . . merc io e industria. como.e 1nui principalmente, 
O Sn. --U.vAno C.rnrxru.-Apoia.do. um meio eslrateg ico contra a fome e a. miseria 
O SR. A:sToi>ro P1NTO:-Não ohsts.nte, Sr . (apoii<dos); e quanto m:iis estrii.das de ferro se 

presidc.nte, dou prefe~encia :í. estrada de ferro fizBrem na pr•ovincia, tanto menns se sentirão 
de l:latu~ite, que j~ t.~m o aeu futuro des;·en- os terriveis effeitos dll.s sêccas (apoiados). por
dado. e póde-se dizer isto, porque ~s su is ren- que. senhores, ningu~m se persuada. de que, 
das estão conhecid;i.s. são de grande interesse cobrindo- se a provincia de açudes e outroq me
par~ o Est1do e de muito 111aior aind:i p tr.i a b- 1hora.mentos, q_ue ali:is julgo necessarios e in
voura da província . Todos nós sabemos que a dispensa.veis, possamos 1n.udar a. natureza da
cstrad' de ferro de B ... turiLó, que por o~a con- quelle sõlo, que ha. de ser sempre o mesmo 
têm iOO kilom·itroa construidos o em trafego, e sempre abrasa.do por um sol ardent<i. 
dà. umrend·mento es;Ja.ntos -. e Sltperior :io que O sovorno, ai q•iizer favorec"r o Ceará, não 
ae pôde desejar d:is for~ d·t pro\"Íncio.. dovc fai:cr econollliaa, .não deve poupar '>M:ri-

Easa esLr-..da, Sr- prJsidente, foi realizada, ficio; para doLat a província com eatradu de 
não por desa.ccõnfo, não por prevenções. n:io f •rro, pois as•im promO\·erã o augme11to dae 
por espirit~ ~e ri y,Ji©.de, que diz o nobre de- rendas do Estado, r emo soccorrerà. em t~mpo 
pat:Mo . . ens~rew entr.e-0s filhos do .A.racaty e proprio áquella provincia, aciiva. .e ' laborieaa, 
da cap1tal. isto~ é exacto.(.ápotaãDs.) E.a heroica. e ~ft'reior.a., que o V.ilconde do &io 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/01/2015 15:47 +Página 19 de 37 

sessão em 16 de Junho de 1882 535 

Bnnco,de saudosa memoria,chamava a S.Paulo pal'a estCl fim foi o valle do Acarape que tem 
do Norte. (Muito bem! ri•tilito bem!) cinco leguns de &xtensil.o e du;is de lal'gura, cor-

Senhores, tambem não considero e:raeta a tado \lOr muitos man·&u.ci.a.es d'agua, e qil~ e.tem. 
proposição 9.ue hontem avançou o nobre d!lpu- da tantas vantagens fic't à ma.rgem da estrada. de 
tado pelo8•di trictodeminhapr.wincia,dizenio ferro de B:tt11rité, que alli tem uina estação. A 
que a slfand 'ga do Aracaty tinha sido s11pp1'i- pr!ltenção deSl!e meu comprovincia.nc. eatan. 
xnida em 1851, por espirita de inveja ou rival!- documenta. la com um attesto.do firmado por 
dade da capital. todos os de;mt.ados e sena.doras da. provincia., 

E' uma injustiça do nobre deputado. e afiançando ao govorno sobre as vantag-en:1 o 
que eu não d ixarei passar sem prote;to e s~m utilidade àa. emvreza. Eu fui o interprete pe
cont:esta~o. nn1.e o nobre ministro da agricultura.; e es:• 

A capital do Ceará, os seus h:tbítantes respei- puz-lhe mit1uciosamente tudo e pedi-lhe qt•e 
tam a velha cidade do Aracaty, ~, sio Visconde fizesse a concessão nas eon<lições requ ... ridas, 
de ltaborahy toinou então a.qu ella medida o fez m:i.s o nobre ministro, ou ·cor isto ou por aq uillo, 
por motivos estr.inhos que nã > conl'em lem· níio sei porque, n~da resolveu, e ficou a cousa 
br,ir agor:i; a capit 1 n nnum.a parte tomou sem eolu~ão nouhuma. até hoje. 
nesse negocio. e eu sínto qu' n ·ste recinto '" Entr1>tao.to, aenn?res, o er.genho cezH1'al no 
levantem sem~lh:lntes quoixa•, que só servem vale do Acar:.pe é de immensa utilid;ide pu
p:ir:. fomentar in'elizes e tristo~ divo,rgoncias hlicn., não só poI"que ia. favoI"ecer a lavoura 
(ap-0rtes).em prej•.1izo daprovincb., que, pelo s · u naq•1elle logar, que ci o centro de uma grandu 
estad 1 de ditticuldade. por seu :ibatimento rno- população, corno ta.moem porq11e serviria da 
tal e material, raelamt a confralernis tção de obstaeulo i emigração que se vai desenvolvendo 
todos os seu3 filhos, afim dique seja respeitada espantosamente em minha provincia, c~mo 
e consid radl!- pelo governo, qu · parec: olb.al·a principalmente concorreria p:w:i. i;ugruenta.r as 
s~mpre com desp~azo e corno qae de eggu~lha., readas da estr:i.da de ferro. (Trocam-se 1nuitos 
rec ·fando talvez a voz de suas tristezas e apartes.) 
affiicções.(J!.1,oíados e nao apo:ados. A1,artes.) Niio obstante. Sr. presidente. de5ejarei muito 

Tanto mais.Sr. presidente. receio niio adqui- estar enganado com relação ao que digo do go• 
rír na.da,nielboramento a.igum ,,ara. minha. pro- verno. Pn2a .a Deus que meus nobre$ collegas 
'Vinda., ' Orqu~ o governo que ji despendeu tenham raziio e que o governo d(lrrame u1n 
60.000 000$ ma.is ou menos (conte#açóes e manancfal de riquezas sobre minh\ provincia; 
apartes)... nesae tempo cu,vencido,leva.ntarci a minha. voz 

· O Sa. RAT!SEONA ;-A despeza. com a sêcca para. agradecer-lhe; por ora :.inda permaneço 
do Cearei n~o pimou de 29.0()U:OOU$000. no. mính<> convicção. \Apoiados, nao apoiados 

e apartes.) 
O SR. ANTONJO Pt~-ro:-..• se recusa. por 

semelhante pi•e exLo ta.voreeel-a :linda m is. O Sa.. AL~S DE ARAUJO (mil"íslro da agri-
Niio quero, senhores, por a.gora entrar na ci.1ttura):-i'iiio tem raião pat·:i. dii.er iBllo. 
que;tão dos graves e tristissimos dispendias O SB.. Al:noi.zo P1i.To :-Vereiuoa. 
feitoQ com a. secca. do Cea.r.i.; ha. de chegar a A provinci:i. <lo Cea~:i, Sr. pre$.ido1tte, flage~-
!ll®:1: vez de ;i.p:.o.;iar tudi:1 iet:::,;u:uuo..p.Q~ .l!.'ln!Q _IM,~, cr11.<1lmen1~ '~e J.qn~s f!.l<'UJpas pefa tem
e com a maior indepcudencia e energia, porque v~l càL1.m1dãOe das sócca.<, " ponto do fio11r 
íui eu um doa poucos que estiveram na. oprosi- quaai aniquilo.da, corno :i.eonte~eu nos fataes 
~e sempre alerta. em defeia. da honra, dn di snuos dti t8i7 a.1879, ern que a.e fortunas p:i.r
gnida.d e dos verdadoiros interesse$ do povo ticular~s tod11.11 d"Bri~pareceram. em que rara. 
cea.ren>c, vidiwad . nii:o só pelo ÍO<UG e a 1nise- foi a pes~oa. que nà'.~ o•molou os eoceurros pu
ria, colllo µCJlos tremendos a.bu~os comm •ttidoa olicoa, em que pa.reco que um tufão medonho 
na administra~ doa >occorros publieo11. Deade pa.t1sol1 p_el~ face da terra devor~ndo tudo quanto 
j:i, senhores. comprometto~me 11. contar destà nella cx1st1~, merece sem d11v1da prntecção e 
tribuna. aquell:l liietol"i;i. de dor e da la.griiua.11. co;npl~cencra. do go1·orno, qu~!quer q~e ello. 

o Sa. Esc!IAG~OLLE TAUNAY:-Apoiado. con- SllJI!., !tbera.1 ou conserl"Mlor, .1a. não digo pelo 
fiamos muito na. intelliDencia e no patdoti$mo respe1~0 q1ie. deve aos seus repres.entantes, mas 
d v E "' p:i.ra ~umprunento do eeu proi.)rtO dever e d!l 
e • x. . . sua. alta r ·sponsabilidade, afim de que n'!i:o se 
. O Sa .. A.-;-roNlo PlNTO ·-:- Voltand_o ~ m~te- possa. dizer em tempo algum que o governo 

ria em discussll.o, Sr. pre.s1dente, dmn a~uda. deste paiz despreza injustamente a um povo 
que ~i-at? della. pari: desobrigar-me com a minh:I. tã.o infeliz quanto 6 la.bodoso. (Apoiados.) 
provmc1a, para i:ao ficar aquem dos meus n~: E' necessario, Sr. presidente, que eu de
b~s collegas e nao por t~r esperança, como Ja. ela.re em te mp-0 e fa~ nesta occa.sião as honras 
dlZ-B~, de obts~ de governo co1111a algum?. pa.r:i. devidas 80 ministerio liben.l do Sr_ Sinimbu, 
minb.a. provincia. E bn~o não tenb.o espera;iça. que neste po11to foi 0 melhor po si.vel pan 
que vou.contar"' propos1to u~ facto a V. 1'.x., minha provmcia. (Apoiados, mt'ito llem.) 
sr. presidente, pelo qual perdi coi:g,pleta.mente 

0 
S p . 0· 1 ôd f 

to<4s ae illusuBB que poderie. ler D.o govemo. R· O){PEU.- uan ° P e ez. • 
Um di.a dast.ea, um. pa.tri~fo ine11., µea~'.l. O Sa. ANTONIO PINTO!- O homem p.ublic~>, 

muito hllbilitada, requereu ao n •bre ministro sel!hore•, o h.om~m. qu~ se pI"eza e faz d& d1-
da agrieultur,l i:rarantia dejuroa para fund~r g_nidade s. pr1m1ma ie1 de aua. conducta, de:e 
am engenho contra! em nm do~ vontos mais dizer se!Dpre a verdade, aconteça. o que acont.
fortois e a.pro;iri 1doa ~ cu_ltur& d» ea.1111.& de ~a- cer; e e o que eu ~"'Ç? a.gora. tendendo culto "' 
eucaT em minha provu1.<m1. ; o logar e•colludo home»gem ao pa.tr1ot1.amo e desvelo• que do-
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minaram nos conselhos. d?s '·:~• \':\! liciros eia~ 
comounh:un :i.quetlo nnnist~r:·)- (:l.po1ado~, 

vincia,quc sü ficarão protegidos pcl:• estrada de 
fer!'O do Ar;ic,\ty ao Icei. 

nwÜo bem.) . O Sr,. /rn.~r.o Bi;:u:nn.~ : - Kão pedi co\lsa 
::>enhorc--, pam C\'Ítarmos a tt· iste c?ntm

genciu. em que. fiC.'l.?ll em tempo. de secca a 
minha pro\."inc1a e o go1•erno: e que l~m
bro a este, é que lhl'I poço_ um cuidado espec1a~, 
umi attenç:lo toda part1cu}ar para ô Ce n·:1~ 
01.fim de qne nem este sofü·" tantl) ··omo p. 
soft're•1 e nem o ;ovcrno seja obrjgado a. e~o~
mes dcirpcza, e despeza~ i mprofi ua.s e pre.c1p~
tad:1s. Ao passo q uc o gqverno _desp~nde hoJ e 
quanlii1s insiguificantes, gu.r:mtlndri Jllros p:,rn 
a construer;1io de estr;J.dJ.5 de fe~ro e engenl~o; 
<:entrnos. µoups.ri< milhares de contos dMJni a 
poucos :mnos .. J:i nos estii. batendo ti. p'>~t" o 
anno ~o lB'JZ, anno fotiài ·o p:tr:'.I. a pro
''incia . pois (! ele roco_i:i.r. ~de snppor ~ue nos 
t rag-.L · t aumna. c:\lunudade que nos trou~a ha 

nlg-u!l1a. 

um scculo pus.<i"d·i . . 
E par:L-acau\ebr e;sse futuro lerL·.yel que n t:

g rej:i. ne> horiio11te e . que o governo dev~ set-, 
m:i.is compassi\·o, !llats l>ene~·ol:nte e 1ua1s _11t
tencioso com a :mnhn. p rO\'lncia ; e o umco 
remedio que de,cubro e que :t e:qiericncia. vai 
iuostr:i.ndo ó cobrir-se aquelte sólo a1·dente de 
estradas de forro: fe•to isto, n~o receie mais o 
"Overno peb. sorte do Cei•r:i., µo~que o trabalho, 
i ctividade e o pltrioti.smo àe seus filhos farão 
o resto. (Jf uitos a11oic1clo.<.) P. a prova disso, 
senhores, e qne depois destes tres nlti~~$ . . ~n
no.~ d:i. seccn, qur.ndo o cea:·ensG nao tmha 
tecto para o.bri1?ar-se , nem piio par" matai• a 
fome. nem um pin;::-o d·agua para. m.'>t.'Lr a. sede, 
logo que vol tu.r.1m os ternpos norma.es, lo<!o que 
sa chuvas banharaHl a. terra, o Cear-.i nado'.l na
abundu.n c;a. na. fa.t tur"• o os cen ·onses não pra 
cisaru.m para r~d,1nirir força~ ele long:i. con-
valescciíÇn. · · · ... -

O SR. ALni;;oo 0HAYES! - E o nobre dcpu· 
ta do é a p rM·n ào rnlor e r)arcnsc . 

O SR. A::no:-;lo P1:.TO:- Bnglloa-so o meu il
lustro colleg:.t, e11 son muito pe•iueno, muito 
fr:'.1.CO pa.r:i. tr:tdtizir ac1ucllc "nlor hcroi<:o. 

O pal'a ce3.rense \"ale muito m:üs !lo que 0=1. 

quo n!\<la s~u ; cu apenas sou o echo de suas 
tri~tezas e de suas queixas. 

Assim pois. meus senhores, o que en espero 
de meus colleg:ts de deputaç.ão cearense é um 
perfeito accôrdo de vistas em tudo que diz 
rosnei to aos beneficios gernM de DO$S:i. pro"in
cia ~Eu son conse rl'ador estou no ostr:i.cismo, lu
t.a.ndo contra o a.ctual go,·erno, que me parece 
contr:irio à s aspirações do pa.iz . mas entret:\nto 
iue abraço fr:i.ternalmen te com t o<los aq u ellcs 
que se ernpanharew àe\'ero.s elo bem estar do 
Ce:i.rã; e por isso l:lmento profundamente a di
Yergenci:i entre nós.e muito des~jnrin ciuc todos 
nós nos auxilin.esemos. não para pedir uma es
t!'ada. só.não a i3aturitó e :i. do Ar~.cn·v ,mas um:i. 
n outra..· Cumpramos o nos><> do>or ,e" o govemo 
q na cumpra o seu. 

Q1mndo vejo. senhores. o interes~c com que o 
nobre deputado do Rio Grande do Norte , o Sr. 
Amaro Bezerra,se ecupenha por umA- estrada de 
Mosiioró ao Crato, descubro q uc este ó o meio de 
;i.rranr.ar os productos e o tralialhe de nossa pro-

O Sn. AxTu'.'IO P1xm :- :Jlas s.1.bc- se que, 
:>i j~ não pediu, vai pedir, e se empenha 1t11Üto 
p,1r is~o. . 

Sr. presidente, ainda .agom mesmo recebi 
uma carta do fümio ele lhrnpabo.; clrnfe do _p;w
tido conserrndor do Ceará, cearense presl111ll'.'" 
síssimo c <1uc se tem recomme~td~do °=° p:i." 
por seu patrioti~rno o sett tr:o.1>:-lno mfo.t1g:wcl , 
cm ,1no mo (li7., cscre\'t'ndo •lc Lon<k cs, o s·~
guiute :- peçam e nl~nncc1 11 <)S 1lo,"11'ufos L'.c:•
rcnses gar:tnli:o. de j uroR p:u-a o~ melhor:imcnlos 
do Cc:irü, que eu go.rnnto om L~ndrcs to<lo •l 

qnalqucr capital qno fü r nccessarrn. . 
O que é, senho1·os, nm:t gM01.nl i01. da JLU'OS <l.o 

C. •fo par n o goyeruo ~ Elle, que gast:'- tanto ~1-
nheiro improficnamentc, eUe. quCl so pel? mi
niste.·io d:i marinha., como der11onstrou o 1llm•
tr,,do deputado o Sr. Fencir:i Vianna, au
gmenta de 8.000:000$ a i0 .000:000$ po_r anno 
ns suas desneza.s 1 l."ortnnto, Si·. pr esidente, 
ad10 que o g~rnrno, p~:-a evitiLr mal maior, 1~ão 
deve de~prozo.1· a proposta do Barão de li.11a
paba. Entre nôs :i.pparGce sempre <>. descon
fian~:i. de que tudo nquellc que p ede ga
rantias de j tu·os p:i.r.L 'lnal<1'1er c:upreza:_ quer 
negocio.r e c>pe~ul:ir com o g-overno. !'\110 se 
dd e•t~ cMo n:i. pro1>osta :i prcsent:,da. . 

Sr. presid<!tlLe, n:'t·J <lc rn c5tonder- m.c m:us. 
do que é neccss:iri0 sol)rc esla rn:ilel'l:l., nem 
sob~c a construeç·io dM 1lt!as cs~r:u1as ele ferro 
ilue peço p:i.r" r.ünha 1• ·uvi11ci"• :-ois so.bre e ' te 
assuw:ito [:cll:i.ram b~ilh;rn tcmenlo os 11lustr es 
repres~nt:mtP.> •lo 7• e 8" l\ i~1.ri ctos no Conr:i, 
:unlios l;~rii~ . .,; iwte!li;;cn,,ins urnito bttn pre
par.1.das, conhecendo profnnchmcnte as neces
sidades do nossa terra natal. Apcrnas venho 
:i tribunct p.'l1·a dizer-lhes q11e estou promp to 
:i. aco1u ·~.nhal-os na.~ mesm:1~ icl ú:is. exig indo 
sómente 1icrfoít." unii<o d" dop ·~t.'\\"'º cea.rcns~, 
pois sv assim tercmris a ti rob:i.b1li<lad!l de feliz 
exilo. <~1poit1d o.~ .) 

Senhores, a provincia do Cea.,·ã não precisa 
aõ ele cln11s estrada; de ferro; e, Sl cu peço doas, 
o prolong.imento ela d•) Bü nrité e:>. do Aracal:(, 
o ,1ue não é mllito, nttendo i rigores.'\ economia. 
que o governo e ol.>rigado a fa.zer presente
mente. 

E m y!st:i. das coosid~rnçür:s que tenho apre
s~ntado. Sr. pr · sidcnt·~, pronuncio- me ab•Jrta
mente contr(I. o requ ·rimcnto d·; adbmcnto , 
que não teru nenhuma t•azão dr• ser._ ( .11poiados.) 
Ouitlcmos por or~ . senhores, do proJecto em dis
c ussão, e ll(I. pri m')tl':l opportuni!bdc d:i. es~r:i.- · 
dt de ferro do Ar <c.'LtY. Um:i. cousa não ro
pclle a outra. O doatÕ1· Ani •r'. lio e ottlros 
tem estndos feitos sobrt! o pr0long•1m~nto •h 
esl ~ada de forro do Bntnritó : o orçamento <l;\ 

ac~pez·1 e o 1L1ais mo<l!co possh·cl, e nno n~r.
<Eto que as obras eh :n-t0 gr,j:1m tKo c\espen-
1hosas C()l~lO suppüe o nobrn 1lGpnt,, l\o o Sr. A'.
\''Ll'O C:im'nha. O govc.nrn d•W" tr.r co~hec1-
111ento d')sses "Btu,1os, •'labor:idos por homens 
da sc'.enc· a, q11e conilcC'·im !l natureza. do solo 
CJ.lll! tem de ;iercorrGr a PStt-a.d«. Eu sou conhe-
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cedor daquella p:u'Le d:i. prov'.neia, conl1~ço mui- ] 11ara til-ar ama.nhã um lucro certo e imine
to t.Jdo aqudle t~rreno, e ~ pezar tb não sei· pe- i diato. 
rito. en~e11do que. não h:'. e~s~s diffic:ild:u.!es. ao ! Senhores, para consaguirmos o nosso desi.de
contr,1r10, ru; maiores Jª es\ao v ·nc1das. Por-1 ratiim é necessario quo esque. çamos :i.s divisões 
tanto o gowJ'no qu•! pr~ste att;nção ao recla- e in~rigaa partidarias, ']_Ue s.'!o urn:i. verd~
m~ dos :cpr~s~ntantes do <?env:i qt~~ a est•! r~s- de iro. ca.b.midade para Mte paiz. Fol'llle.nos nó~ 
p~lto nao que!" ÜVOl'es e Slm JUStlÇ:\, · deputados ce11·enses uma coborte intrepida é 

(H a di çei•sos apartes.) :i.presentemo-nos ao go"Q"e1•no, em Mm•; das nc
ces&idadas da nossa proyincilt, em nome do se11 
progresso e desen \'olvi111ento, sol:i ?ena de lhe 
negarmos o voto e todo s.uxilio, desp1·eiando 
elfo a. nossa vo~ e as no;saHeclamaç.ias. EstQa 
cer to q11e o governo em vista de nossa atitnde 
noa at1endei-.t, não continuando n deputaçã() 
e ·arense fra.ccionada. Cümo pareca ~star. 
(.~partes.) 

Não tem razão o nob1"<~ deputado (didginrlo
se ao S2'. R,odrigztes J unio;·) ; a estrada de 
ferro de Sollral pá~e & •l' <le grande utilidade 
futura, mas na presente não tem nenhu1ua ; 
o seu trafogo nell1 sequer dâ para pagar a 
•1ua1•ta 1iat•te do custeio. 

O SR. RomuGUES ,Juxrnn : - Espere V. Ex. 
ma.is s.lgum tem:10. O Sn. GO:llE$ oi: C.\$rRO : - Si todos mo-

o Sa, ANTONIO PrnTO: - A constr11cçii:o da- ra.ssem no lcó estavam unidos. 
'iuella est1·ada foi 1uais um producto de vaidade 
do qu.: outra cous1; m 's :igora que a despeza 
est:i íeib nm grande pa1•to, concordo que elb. se 
conclua., po.ra não se pe1'der todo o capital, po
ré rn, dizer-se que ella offerece as V!lntagens 
(iue oiferecem as de Batl1ritci e Araca.ty é o que 
niío ô verdade. A estrada de Uaturité ch~gan
do ao Crato é d • uru valor inestim:wel e de uma 
renda espantosa, e a 1irova é que os 100 kilo
met1·0B feitos 1·~ndeni aproxiin:i.damente 60:000$ 
por ra )Z, A "er1•a de B 1 tur1té já prod11z um mi

O Sa. AJ>TO:o;lo Prnto : - A união fuz a 
força: ::tinda ha poucos dias, Sr. presidcnLe, 
pas:oou nesta casa um projecto d.e estr'll.da de 
fer•o para o Timbó na B~hia, zem discuss[o. 
Os ha.hi:mos é que comprehendem bem isto, 
Quando se kata. de interesse geral de s11;i. pro
vincia, estii.o sempre a1•regimentado> e dirigem
se de bayoneta calado. ao governo-ou faz ot-i 
faz sempre. (RisQ.) Eu louvo o faço justiça 
ao seu patriotismo. 

lhão de arrobas d~ café além do muito al "'O- O Sa. Go:.u:s D:E C~sTR.O : - Elles são sem
dão, muito '1Ssuc:n· e ,\; muita• out1·os gcne~o s pr€ .m~nist.ros: O ~overno _é bahiano e o pai 
qu.~ são 1r,1ns,ooi·ta.dos p:i.ra a capital augmen-, .do 1mn1ster10 e hah1ano. (R•so.) 
ta:ido cx~raoràinarfamcnte a exporta~.ào. O Sa. ANTONIO Pn;To: - E o nvó t:m1bem. 
(Apoiados) O Sa. PB.ESIDENTl!l; - Attenção ! Peço ao 

Tambem o nobre deputado pelo 8° districto orador q11.e so limite a~ requerimento ern dis
disso, que o 1.1nico terrenoaproveitavel de nossa cussil:o. 
província. era a m:irge'u do Jaguaribe ; isto não 
é oxa.cto. 

Toda a provincia é sccc1, quando os invernos 
$âO regulares o ter1·eno cí fortilissimo o tudo 
produi muito bem, mas qll.ando não cho~e todo 
o tcrt•eno ê esteril, à ex cap~iio da. serr:i. de Ba
tú ritê e do valle do Crato, verd 1deiro~ oasi~ col
locados pela providencia no centro daquella 
sólo ahra.?.ado e arido. A unica. pbutaçã.o d:i. 
nossa proúncia. e da qual devemos esperar 
muit() ó a do algodão e d:i. canna de assu.ca.r ; 
-0 café ô pouca couu. To 1o o sertão do Cearâ 
p~oduz a.diniravelrnente o algodão. e entretanto 
não vale a pe1rn. plantai-o pela impossibiliditde 
de o transportar ; mas logo que o transporte 
barato compense o trallalbo do agricultor, esta 
pl11-nta~:'io se desenvolverã consideravelmente e 
serã a p.·incipal fonte de riqueia da provincia. 

Estas ni ·smas idéas são e;,;pendidae pelo il
lustrado e~-presidante da provincia conselheiro 
Leão Vellozo em se11 rela l.Orio, apresentado à 
assemblêii. provi!!cial ; nu eh :i.mo par11- elle a 
:i.ttenção do govnrno.A riqne?.a do Cearà.rer>ito, 
eetà no algodão e no assu.car, e hoje,principal
mente, com a bai:xa. do cafê, pela. concul'l'cncin. 
que outras paizes nos far.em neste gen~ro. 

Port\\nto,si ll riqueza da provincia esl!i. no al
godão e no ;l.S8Ucar, a consequencia necessaria 
Ó que d~Yemos fazei' estradas de ferro p~ra 
facilitar o trnnsp01·t·~ e a e:iportl\ção de8ttls pro
ductos. $~rá isto Ulll'\. despeza inntil para O 
p:i.iz ? Níio, por certo ; o governo despende hoj ll 

V. I.-68 

O Stt. A;sTONtO P!!<lto: -Sr. pjo,esidente, é a. 
rrimoirn o •portunidade que se ruo otforoco parti 
fallar sollre os negocios do minha nroyincfa.. 
~'oi uma felicidade mesmo este projecto, iior
que quando eu me preparo pü.l.'.- füllat·, e11eon
tro sempr~ o en~erro.monto e a rolli:i.. (Riso.) 
Proc nrei inscrever-me n n. discussão do orç...'l.
rocr. to da agricultura, mas já. encontrai numero 
consideravel de oradores inscriptoã. (.4.11artes.) 
VV. EEx. me entendam bem: <111 louvo o forvo•· 
com que os nobl'cs de iut:ldos querom discutir, 
lamento a· enas a minha infelicidade, () agora 
que ti11e a fortun, de obter a palav~a.. V. E::l::., 
Sr. \ltesidente, não me nogarã. a aua. benevo
lencía, tanto mais tendo e1l feito até aqtü 
poucas considerações, quando o nollre deputado 
pelo 8° tiistricto de minha provinci:i, fallou 
hontem muito e milito bem, em apoio de seu 
requerimento. · 

O SB.. Ui..vasEs VIAl\'NA :-Eu lembro a.o nobl'é 
deputado que a mesa recebe a lista dos orodo
res do. maioria e minoria, apreeenlacb peloe 
chefes. 

O Sn. • .A!'.'TONl<l PrNTo: - Eu não digo o con
trario, digo apenas que os nobres deµutados ee 
Rdiantam muito e não me àei:s::i.m occasiiio de 
falle.r. 

O Sn. fo1ucro :\hnTINS : - Na disc11ssão elo 
orçamento d:\ :igricultut•s., níio ha encerra
mentQ. 



Cànara dos Oepli:ados + Impresso em 29/01/2015 15:47 +Página 22 de 37 

538 sessão em 16 de Junho de 1882 

O Sa. ANTONIO P1xw: - Du,ido. Ha rolha 
como !!•mca houve. 

Sr. prosids.r:ite, é a primeira ,-ez, como Jª 
disse. 'lue trato dos melhora1ue~tôs d~ min~ 
provinc10, e .r:iote a coma~a que ainda nao fallel 
de .'>çudes, de porto e muitas o 11t~as cousas de 
que preciso tre.ta.r. 

O SR.. PRESIDJ';STE :-Y. Ex. não pôde entrar 
nestes assurnptos estranhos ao objecto do seu 
discurso. 

o Sn.. Al\To:-;10 P1::-.-ro : - Em obediencia as 
palavras de V. Ex., Si·. presidente, vou 
entrar na mater!a em discussão e promctto ser 
br>&ve. 

Senhoras. as estradas de feri·o,tanto em 1>1inha 
pravincia como em outros pontos do imper:o! 
têm pol' fim princip~.l alliviar n lavom·a, q•JO e 
a fonte d<l riquezt\ do p:i.iz. dos grandes en~ 
cargos e vexames que pesam so1Jre ella pela dif
ficuldade <le tra.nsporte de seus prod uctos. 
S. Paulo, Rio <\e Janei1·0, Rio-Grande do Sul, 
Minas fü\ \tia e todas as dem;i.is províncias, 
pugna~ com esfo1·ço pai•a a realização deste 
melhoramento. 

O SR. ABELAROO OE BRITO : - S. Paulo vive 
ã su:i cust:l. Tem estradM que não são su\i
vencion:..das, nem gosam de garant ias de 
juros. 

o SR. A~To:-rm P1:sro : - Nilo importa, nós 
deputados do Ceará, devemos fa~er pressão ao 
go~·erno pa.ra ?btermos a mesm:i vantagem para 
nossa pronncia. 

O S.s.. ALVARO CAmXBA : - Seria por pouco 
tempo. 

O S.s.. Axro:-.:ro P![l.10 : - Seria matar a 
idéa ; V. E i:. niio saba o que silo as nossas com
missões 1 Ainda ha pouco o nobre depuLa<lo por 
Minas, o Si·. Ignacio .Martins, pediu para o~dem 
de dia de a.manhã a discussão de um proJecto 
que esta em uma das commissões ha tres ani~os! 

o·s~. SO.l.RES: - E - ha. 1Ull que· tem 23 
annos ! 

O SR. PnEsmEXTJ> : - Si V. Ex. attender a 
todos os apa rtes w'ío conclua o seu discurso. 

O Sn. ANTO~ro P1xTo : - Os nobres depu-
tados .são os culpados: . . . 

Sr. presid~n te, mmto tinha que dizer :und" 
sobi~ o obiecto da disrnssãe, ma& aguard~rnc 
para outrá opportunidade ; opponho-mc ao N
querimen~o de adiamento e YOLo con\r;i. clle. 

Senb.ores, não faço questão de outros melho
ramentos par;; minha proviucia, como por lo, 
açudes, etc., mas quanto, :i. esLr:i.das nc ~erro 
faço o uiaior empenho, pe1as razões oxpe_ud 1~as. 
Peço a esta augusta camara em nome daJ us tlça , 
d:i razão e dos bon~ principias que vote tarnbem 
contra este adiamento, pois attendam hem os no
bres depurados que tr:i.~-so dO$ vi~nes ;nteresses 
de uma prodncia. infeliz, pelos q;ia.cs faç.o rotos 
e bem assim para que ella possa atrn.ve~sar 
muitos annos de YCUlllr:i. o de nrdndofra felici
dade. (i1liiilo be;1i; muilo bem .. O onulo;- e ui· 
1:miient~ comp;·iment<1cl1 pelos Srs. depir
tados). 

O SR. PoMPE1': - N>'io fazemos pressiio, fa- O Sr. AI-varo Cai.ninha; -
zem')s questão pelo melho~amento de nossa Antes de entrar no debato, Sr. presidente. peço 
pro\'inci:l. a V. E:i::. qne me inforruo si se trata simples

mente do adiamento, ou si se discute conjun-
0 Sn.. Axro:-.-to 1'i:1"1'C•: - Quando digo fazei· ct:uncnte o projcdo e o adiamento, 

pressão, é no senticlo de influir no an_i~10 elo 
go;-erno, eruper.hnr "sua alta rc~p~nsalnl1d.>dc O Sr..· Pr..~:•IDE~1:'E :-Sô o adi:nncnto. 
p:i.ra J.>roceder de nm modo patr1ot1co, P ' l'iJUC O Sa. i\t.YARO C.ul!NIU ;-Tou1a.ndo elll con-
eu não entendo e nem suste_nlo gornrno~ •[U(' sidel'uçiia o <iue foi exp~nd!do pelos n9'Jres de.
trabalh~m parn '1.tl'azar o pau:; cOnõe:•v:idorcs pnbdos pelo 2• e 7• d1str1ctos da nunh:i pro
ou libcr~es s6 de\·em mante~ sitnaçüas (111e pro- Yincia, terei de exp~r ligeirn.s considerações, 
mo,·am o nosso progresso e o nosso bem-~star · p:i.ra provar que o pi·~jccto, SJbrc o qual a çoa~-
(Apoiarlos e apartes· J 1 missão dou o seu p:i1·ccer, corn certa b~on~ 

Eu digo e?~ rt múor ir~n.quez :\, pnrdoe-1 .. nc dado, deve " elln 1·oltrLr, afim de que, estu~ 
o nohre mmistro da agr1cultu!''1. qu' e;;.ta ~ dando·o conjunc t::menta com aquelle ((U6 foi 
meu lado, o g01•erno do Sr. !lla~trnho Campo . .; o :>pt•escntl\do por mun, sobro a ostrad:J. de ferro 
um go1·erno de atrazo. Est:i em co:Jt1·aposi~,10 do Aracaty,fortuule um novo parecei· e um UO\'O 
com os i:"J.tereses do paiz e as propri:i.s ;d?ns do projecto, que consulte melhor aos interesses da 
S()u p:irtido ... (~lf tlitos a1>m·1es, e o presidente proYincia. do Cearti .. 
reclami? ~ atteílçdo.) Disse o nobre deputttdo pelo 7° di~tricto que 

O SR. Pm;;sw.r:;:qx; :-Peço ao orador q11e se ha1·ia dominado ~as consid_eraçôe; que_ hoi:ite.m 
restrinj:. ao debate. fiz, a preoccupaçao de sernr ao rueu dlstr1cto. 

O Sn. ANTONrn Prxro :-\"ou terminai·, _O Ss. J:'.o)'.Pl>u : -Não foi tanto assim, r spi
S!'. presidente. Tenho abusado longamente da nto de b~1rrismo. 
p11.ciencia dos nobres rleputados (muitos não . o Sn.. AL'l"ARO CAMINHA : -Ni!.o é hntoo que 
apoiados), mas o crue ~no consola é quo fallamlo me inspira. : desd1 que o nobre dept1tado pelo 7° 
sempre mal (m~iitos nlio 011ofoclos) digo. entre- districto tem convindo, como mais de uma vez 
tanto, a. verdade como entendo e a de\·o aos re- o ha declarado, que a zona mais agricola e po
presentantes da na<;ão, aobrotudo quaudo fallo pulosa. da prO\iMia do Cll.'l.rà. é a que vai do 
da. ruinha e:.:treruecida pro,;ncia, a quem de•·o porto do Aracaty :\O lcó. e do lcó ao Cariry, 
o meu coração e os meus affectos m~is ipso facto l'm colldemnado o prolongall:l.ento da 
intimas. '1 estrada de ferro de Batul'ité. (Apartes). 

Esper•J que esta iliustre camara não o.dop~- O SR. PllES!PE:NTE : - Observo ao nobre de-
r& o adiamento requerido. • putado que agora só ao trata. do adiAmento. 
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O Sa. ALvARO C.rnrNHA : - V. Ex. vai ver· Pergunto a.o nobre deputado, {Sr. Ratisbona), 
que trato de est..'\belecer premissas, das quaea qua.l é o )!Onto da. ma.rgem do Jaguaríbe de que 
hei de tire.r conclusõos a favor do adiamento. se a.ppl'Oximará. o prolongamento da estrada d~ 
(.-tpaYtes .) ferro de Ba.t11rité 1 (Apai·tes .) 

Quero pro'lrar que º. l?~olonz:1me~t:1 dn. Oi>t:.•- O SR. R.\TISBONA dó. um aparte, 
da. de ferro de Batunt~ ao lco o a.n t~gon1co •. 
com a construci;:.ão da estrada de ferr.:> do Ar:i.- O Sn. ALYARO C.1.MtNRA ;. 7 Então V. Ex. 
ca.ty ao mesmo pm1to. faz passar a e~t;ada.de Batun~e perto de .Mo-

" _ • . . l'ada Nova ? S1 e as1Um desde Jà lh.e empenho 
Os SRs. R\n.,so:x.\ E Po~rPl':U dào .tp:i.rtes. meu Yoto; i:ne.s seria preciso fazr,l-a descer em 
O Sn.. Atv.m~ C,rnr;>R.1.;-Peço :1oi nobres demnnda do littat·al, para obrigal-a a subir . 

deputttdo~ qu~ nao me int~rromp~m, • owo hon- 011tra vez ao sertã0. 
tem, e que me d~b;l}m. conduir minha. argu- 0 S R , . • :\ d. t • "' 
mentação. R. '.~:1.~ao:-;.\. - • . que 1s a.ncia .uca 

])~sde que c:xistem dous :projecto5 nesta cas1 a b~rra do Sitia do t'1Mho do Sangu:.? 
sobrn este asmmpto, é de justiç.<\ que ambos O Sa. ALv.rno CA~INllA: - O prolonga
vão à. resp•)o~ti-.- ' coiumiss.-'ío, par:i c1ue e~t11, e~- monto ns.dlt. tem com a barra do Sitiá, a l"-lencs 
tudando a m1tel"ia novamente, um"l vez que n5o que so altel'e o projecto. (Cr~zai;t-$11 muitos 
lhe tinba sido p r.w!nte o que so refere ã con- aparte3.) 
s~rucção da esti:ad'I. ~o Ai-.icaty a.o Icó, se e!lun- O S11.. Pru:s1o&XTE : - Veja o nobre depu
cte e?i;t toda. a isença'l, 'J :ipr.•sonk? um Pl-OJecto tado a consequcncia de fa.llar fôra da ordem. 
defi~11two. (-~rtes .) . _ V. Ex. não estó. no objecto em discussão e por 

81 acMo a illustrada con1011ssao entender que tanto peço-lhe ,1ua se cinjo. a. discutir o n.dia
ó profe:•ivol o prolongamento d:\ estrada de Ba- manto . 
turité ao Icó, fica prejudicado o projecto que 
apre;entei ; si opinar de modo di>-erso fica pre
judicado o prolongamento d.i esti·ada de B:i.
turitó. 

Vê 11 cnmara que htt todo o intcre•se em lldiar 
esta cfücu,si'io o 1•emctter o pr~j cc!o ã com
missão por poucos dius ; com isto o. pNvinci:i. 
do Cc:mi uiW ten1 noda a perder, teni muito a 
lucrar, porqu(i, repito, o pro1ong:i.menlo da e:;.. 
tl'll.da do ffa.turite, com o traçado que está no 
project<:>. é fatal aos in Le1·essos da pro;-incb <lo 
Cear•i., e não convem precipitar a pa.ssagem de 
umn lei, c11jas con~equoncias podem prejmlieal' 
o fütnro da viação fert•ea da minha proviiicia. 

Disse ha dias e repito : foi preterida n regi<io 
qu(\ ,·ai elo Ara.caty M lcó com :i. "constrncção 
<la. estrnda de ferro do Camocim; com isto 
quem mais sofi'r cu foi (1. prMincill do Cea!'>Í . 
(A.p<trtcs.) Fez-se o. cst1·:ida dn. For~'lleza 1\ 8 (1.
turité, cujas rnntagens são incontcsta.Ycis. A 
terceira estrada qno rcsla a f:lzer é a. do Ara
C:\ty. eim~tamento por on~o se dGv.~r~\ co
meçar a vmi;:lio fot•rca em minha provmc1a. 

Dizem os nobres deput!!dos, que me · im
pugnam, que o prolong:unen to da estr1v.l:l. de 
fer1•0 de Ba~urité vai apro\·eitn.r ao v.tl!e do J:i
i:maribe. 1\fos, senhores, é neces~:i.rio enga
ll9orem-se ou qnerernm obscmrocer a. vorda.cle 
~atent~. (Apartes.) Q11er se considere a di
rectriz q11e é indicada no p1•.:ijecto em queBtlto, 
que a faz passar por Qnixeramobim, cidade ou 
com·1rca. ... 

O Sn. R\nSBOS.l : - E' comarca. 
O Sn. AL-v.rnó C.rnINli.>.. : - ••• ·quer s~ lhe dê 

outra que vã ao Icó,s 'm fa.zer \1.ng:ulo,semelb.ante 
prolong:im ;nto não na de appl'OI:llllar-se da !Ull.l'
ge1n do Jagnaribe, senão :i. 40 legttas de seu 
-porto." U~'"º apoiados da d(!putciç<1o oearimse e 
a1Jllrtas. 

Em que ponto tomdo approximar-se do J&
guarib~ 1 Os nol>re:; deputados nilo estão ~e 
accôrdo; dísae um. em. apai-le, que se appro:u
IJl9'Va de Jaguaribe-minm. Pois bem; Jagua
ribe-mirim fica di;,tante 38 leguas do ;\.ra~ly. 
(C'ru-:am.-se 1n~itos apartes.) 

O Sn. ALYAno CA>lINll."-: - E' e:.:actamente 
do a.diatnento que en tratem\., mostrando que o 
prolongamento da e1>trada de feno de Baturité 
nilo so concilia com o projecto que apresentei ; 
e que ô necessario que os dous projectos ~olte.m 
li commissào. pll.r:I. q11e esta emita o seu pare~ 
cer, sobre n convenien~ia de um delles. 

Disse ainda o nobrn deputado pelo 7• dia
tricto, que no prolongamento da estrada de Ba
turite se! l\.ttendia.m :is necessidades ela sêcca.. 
Mae, senhores, e evidentemente o contrnrio 
que se di. · 

O Sn. T1to)t,\Z Po)lPEU d:i um 1lparte. 

O Sn. AL\".\J\o CA)U~!IA:-Desclo que osto pro
longa1w)nto tem cle atravessar um:i. :t.ona dea· 
po;-oada, uma zoll3 incull."l, praterindo outra a. 
m:iis populoH e a mnis agricola da p1'0\'Ü1cia, é 
claro que não se le1·n em linh11 do conta :i pos
sibilidM.c dCl novo llagello do. secca; si <!Stf. 
solm~vi .. ssc, as populaçõcis qttc esUiQ ,us~e111i
n1d:111 em uiu.1 região do 40 leguas,n&o ap1·ovci
tariam do.~ bonefioios de s melhante melhora
mento, fic..ui:i.m sem meio eh tranapol"te parn os 
poli tos do littoral ; a ustra.<hl. de ferro não apro
voitnria scnilo ao deso1·t~. em um perimetro de 
iS'll:tl extensão. 

A estrada de forro do Arac:ity e a que maia 
serl'icos prestará, com a. superY('nienci:J. do uma 
outra sêcc:i. ; os caminhos que pare. ahi condu
zem são os que ofi"erocem alguma agua®, al
guns recursos, são os melhores para os r eti- -
ra.ntes. 

A prova disto tenho no seguinte: é que o 
Araea ty era a e se ah de qua.si toda. a ecnigl'ação 
que se fazi:i. durante :i. secca. Isto e um facto 
incontestavel. .. 

o S:a. THO~IAZ PG:.!P'&U:- o que e certo é 
quo a capital do Ceará. tinha 108. 000 emi
grantes, quando o Aracaty tinha 4i .000; ·P9r 
~nsequenoia. <tua.si que uma terça parte. 

O SR. AL nllo C.tXINBA. :- .Mas a capita.l oa 
recebi11. :por c.eal& do Aract.ty, onde não :6.ca-
""ªm pela: escaaez dos soccorros. . . 
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O Sn. Tao;u.u PoMPEtJ:- Já vê que a ~a [ou a coustru~ção de uma estrada de ferro, que, 
a.sseveração não é verdadeir:i. no percurso de 40 leguas, tem de servir a uma 

o SR. ALvAno CAlUNH.l:-A ~severa.ção de l'egião cujo commercio, ja em f~i. c~nst.ituia 
y. Ex. não contra.ria a miHha. E' verdade que a alfande_ga .do Aracaty a pen:\$ inferior as de 
a capit~l reunia. XUJ.Íor numoro de emigrantes; ~ete provincias. 
mas o que digo é que esses emig~ntes iam O Sn AllARO BEzEB.RA :-0 Rio Grand~ do 
para lâ,depois de tocarem no Aracaty; viam-se Norte :igrade~e-lhe e;te s ~rviço. (Ha outl"os 
na ~rncQssidade de caminhar mais 30 Leguas, apartes.) 
porque ahi os soccor!'oa eram insufficientes. O Sn. ALVARO C.tmz..-H.1.:-Senhore~. creio 

O Sn. PRESIDEl"TE: - Mas V. Ex. não estii qllr, quando se tr;tta de interesses tão mo1uen-
tratando do reqnel"in1ento de adiamento. toaos do. minha provincia, vale bem a pena 

O S 
1 ~ e . . p .1 r fiec,tir um po11co, val<J " pena e;diai· (vê 

R. -;L,.AR': A:.llr>HA • - · eço •uguma V. E~. Sr. "resid·1nte que estou n·1 ord m) ... 
lJen·)volenew. de v . Ex. "' ' 

o SR. PRitsIDENTJ:: :-Estou lembr,rndo adis- . O Sn: P1tESlDE~Tll:-E~tã fó;•a do objocto ew 
po~íção do regimento. dt~cus.;;ao. 

o Sn. ALV.\RO c.~m:SHA: - Sr. presidente, 
r~tou respondendo aos argumento; <le que 
>Cr\·íu-~e o nobr.J .l:eputado pelo Ce 1r:i ; creio 
c1u·'. si não o;;rou na ol'd~m. elb tambem não o 
c.,te·•e. 

O SR. PnEilIDE:ST.E: :-V. Ex. yiu que, por 
dive1·s:t> vezes, et1 o cham~i ae o~jecto cm dis
cui>são. 

O Sn. Ar, v ARO CA"1lN!Ll : - J\fa;i peço 

O Sn. ALv.rno C.UI!~IIA :-••. adiar por al
guns dbs o projecto, :i.fün de que vã a com
mi~Sl'.iO, para que clla e.tude todos os dados 
estatísticos que estou prompto a forn0ce1·-lh2 ; 
para que ella se informo de todo o cowmercio 
d1 zona do ATacaty ll.O lcó ; par:i. q11.e ella. re· 
conheç<i si h:i. commercio na região competi
dúra, que, na extensão de 40 legu11s, ha de s~ 
atravessada pelo prolong11mento da est~:i.da de 

:i Baturité. 
V. E:i.:. qu·! me di<pemn igual bonc>olcncia, 
ciuc teYo p,1ra com elle. 

a 

·o SR. PnESU:>ENTE :-?\ão houve ben~vo
lc11~ia da. minha parle, não senhor. 

O Sa. Ar.vAno CAlltN1H:-Desde quo tc12ho 
de re,ponJor :10> oradore.; que me pr1Jcedera1n, 
pare:cc'-me que nao posso tazel-~ senão tomando 
em con<i.leração cada n.rgumento de per si. 

O Sn. P:euIR.\ D.t SrLY;.:-Apoíado. 

O Sa. Paits1ni;;:o-"!'E:-V. Ex. póde reservar-se 
par" quando se tr..-.tar do pl'ojecto. 

At:.GU~s Sns. DEPUTADOS:-Por ora 90 Sll t1·:lta 
do a.dümeato. 

O Sa. AL•";RO CA:llt:sHA:.-Sen\ores,a. que11tiio 
de prefeNnCl;l. entre um:i. a oulrn. estrada ô 
muito simple9: o prolongamento da estradEI. de 
ferro de B~tul"Ílé faz-se por um terreno q~si 
deser~o e 10cullo, li.te chegar ao lcü, e <lahi 
por dunte ••• 

O SR. R.1.11sBoN.\ E oumos SR.s. DEPv-i:~noa 
dão apartes. 

O SR. ALVAil.O C.unxH.\:-Sr. presidente, 
desejo caber quem tem a palavra, 

O SR. PRESIDEXTJC:-Attençiio ! 
O Sa. ALv.\RO C,rnt~rnA:- D.a.hi por diante 

o percurso de ambas as estrad~s é commum, 
isto é, da.• µrol:i rnidades do Icó ao Cariry _ Por 
consaquencia, !.oda a questão cifra-se em muito 
pou.co: é saber si deve ser prcforida a con
i;trucção da estrad,. do AraC3.ty, que, em um 
percurso de 40 leguas. serve a 10 municípios 
do Ce~râ e a dWJ.s provincio.s \°Ízinhas, ou si o 
prolongamento da de Ba~urité, qlle tem de atrn· 
\'essar um a zona de 40 legua.a q uasi desertas, 
para. chegar M lcó, que vem a ser o ponto ob
jectiv" da ontra. caira.da.; ci.fra-se :i. questão, 
-.repit~, cm saber, si o~ poderes publicas devem 
autoriznr uma estr:i.dadP. fo!"ro,quc na distancia 
de-40.leg-uas não ha de ter nenhum rendimento; 

O Sn. Rn·rsROl".~ :-Eu fJ'UÍzcra saber ollllc 
é que V. Ex. mctlc essas 40 leguas estereis. 
(Ha onti·os aparles.) 

O Sn. ALv.rn.o CA~HNHA:"'- De Canoa i 
choeirn quantas legnas vão 1 

O Sn. RutSBO:>.\ :- 34. 

Ca.-

O SR. AL\· .. mo CAm:->HA:-Viio 40; e a mesma 
distancia á Quixeramoloi«i, para onde es ~a pro
je cta.da. a estr.'l.da; nesse intervallo ha sómenie 
Quixada, é o unico povoado que e:riste. 

O Sa. R.1.Trsno~A :-E o maia ó esteri.l 1 ! 
Ora ê bôa ! (H a oiit1·os apartes,) 

O Sn. ALYARO C.rntXHA :-Em contraposição 
a isto, temos, na mes1na estrada que defendo, 
no mesmo espaço de 40 leguas, e com o mesmo 
objectivo, 10 municípios: o do Ar«caty. que ê 
rico; o da ~niilo, fertilíssimo; os do S. Ber· 
nardo, Limoeiro, Mor:i.da Nova. Jaguaribe
mi1·im, Riacho de Sangue, Cachoeira, Poreiro 
e Icó, sem contar com os da8 pt•odnci&s do Rio 
Gr11nde do Norte e Parahyba. que lhes ficam 
contiguos. 

Por coll5equenc~a ontenc!o que vale a pena 
domorar alguns dias, e cre10 que a commlSsão 
não leva.ri muito tempo riara dar o seu parecer, 
afim de não aveuturar-ae o governo em uma 
obra, c11jo resultarlo nfiO s"r:i. outro senão odes
credit • da vin.ção ferrea em minha prov!n~fa .. 

Di -so hontem o re,,ito : a estrada. <le ferro de 
Baturité tem . de ser pl"olonge.da; ID&S não se 
queira d~r-lbe um obj~ctivo que ella não teve, 
não póde e não deve ter. 

O Sa. METT011<:-Foi sempre o .5cu objectivo; 
desde que eomeç ou a companhia. particular, 
foi esse o objectivo. 

O SR. ALv.1.11.0 C.uux1u:-Nunca foi; hei 
de provai-o com a trAlliCrirção do que e'creveu 
a e~te respeito, não s6 o Sr. senador Castro 
Ca.rreira, como outra$ mah pessoas; hei de 
publicar estes pareceres COlll o meu discurso. 
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o SR. BARÃO !)E c.~Nll>DE.:- Peço li palavra 
pela ordem, Sr. pre5idente. 

· (Ci·u.;am ... se mi1itos apnrtes) 

O Sa. ALvAno CA~mrnA :- O Sr. senador 
Ca.ll.tro Carrell-~, uma. dil,a pe:•soa.s q_ue mais se 
interessaram pela esb·.td:i. ª'' Bnt1rn te, de euja 
empreza. , si me não engano, fazi:t. parte, 
escrevia. no Jornal do Com mercio de 9 de 
Junho d·: i87S : 

" Graude é o serviço lj_UC pre-;ta o governo, 
manda a.do comtruir as du.~s eo; hrada.s proj t•ctad11s 
(Baturité o C;J,rnocim); incalcufo.vel é o bene
ficio que f,1z· á provinci:i , dotandu ... a com elltCl 
melhoramento; porém, ainda nilo satisfai a~ 
necec>.>idades da mnis i lll portan tr! localidade cfa 
província, niio só pela sua população con:lO p~la 
sua fertilidade e gr-~11d :za de prGductos nutu
raes. 

" Fallo do \·al!e de Cariri, desse oasis do 
Ceal'á, que em todos o~ tempos mereceu a mais 
.ssri:i. e especial menção· de todos os viuja.ntes, 
que têm pG~eo~rid<1 I\ província. 

.. ~A. ·;;hid~· ~~í~~i io. ~;lii~ a.~· c~~i1:i· ~~t'i i~: 
dicada pela topogt';.pbia do terreno. Qus.ndo a 
providencia elevou o ma~gem direita do Jago.a
ribe, abrigan(.lo-a dus inuncfações, indicou ao 
homenl o caminho de seu de"er. 

._ O po~to do Aracaty sempre foi o de e~por-
1nção de 'odos os prodo.ctos do vall e do Cariri ; 
ainda mais: nos centros de Pernamb•1co, Pa ... 
rahyba o Rio Grande do Nortc,estas p1·ovincias 
pedem este beneficio par-a o Cearã, como se 
fosse pl\ra si. 

.. A ~scnt•lct de Batú1·itJ nunca poduá sei' 
levada ao Crato sem grande sacrificia ; quando 

- muito chegaril. a. Quis.eramolJim ; a do Çamocim 
par>\. chegar M mesmo res.iltndo, exige m:a ca
pital fil:o impol'tante, como nc1uelle que seria 
sufficiente para fazer a estt\1dii do Aracaty ao 
Crato, e nào teria a ya.ntagein de aproYeitar as 
iona.s das serriis do Per.)iro, Ba.stiiio, Pinto 
Martins, Porto Maior e outrAs, que largamente 
alimentarão o trafego d:t. est rada. 

" Esta communica\'lio só pode ser com y:i.n
tagens foita pela margem du-eita do rio Jagu:i.
ribe, lGndo sm~ sahida. _polo po1•to de Aracaty. 'I> 

Em uma serie de artigos de collabora~,;;:o, es
crevia. um distinct) ~earense na .Republica de 
2.'3 ele Maio de 1878 : 

« A id +t de dotlr a Jll'Ovincia do Ceara com 
:i.> tre' estradas de B 'turité, do Amcaty ao Cr•\to 
e do lpti. " Gr.tnja (Cn.moc:m) pas<nndo por So
bro>l, é reconhecida como o unico meio de 
ovitar-~e no futuw, a rer tição d:i.s scen;i.~ l.u
gubres qn•1 têm contristado a tndos os kazi
leiro~. 

"' Lig-ado o porto do Arac.tty ao Cr.\tO, em. 
Caríry, de afil.lllada uberdad,, e o~dc, <i.pezar 
da seccii. o s6lo e sempre hnmedec1do por cor-. 
rente~ p~r.'nes, t~remo> o meio de tran·<portar 
o' <>en!lros tra.zidos d ~ tõr11. e desemb:irca.dos .no 
A~caty, com que se fomcceriio ~ gra?-de zo;ia 
quo comprehond,~ S. _Berna~o, L1moe~l"Oz Ria
cho do Sangue, PeL'ell"o, lco, Telh:>., 1\h$, .. oVc ... 

Ih.a, Lavras~ parte da província de Pc:rnam 
buco, na. zona comprehen<!idá polo Exti. • 

Ero uma s~rie d) at·tigos publlcad•)s no. Gu.
.aeta de Notícias um distincto eng•!nheiro do 
Cear.i, CJ.l!e é insuspeito, par ser filho do norte 
da prov1ncia, propugnou. pefa me'm" ideia. 

« Qual a melhor cstrn.da do ferro, escrevia 
ellc n' Gazeta de 28 de Abril d! 1878, para 
commnnica.r o C:i.rit•y aom o oco 1no ~ A que 
p3rfrr da Fortaleza, isto e, o prolongam• uto da 
d' Batu.rite, ou a que pa.rtir do Aracaty ? 

« A mais cu.rta.; a. mBnos dispendiosa, a d~ 
mais fu.c1l conservação, a qt1e servir mais ~ 
b. voura : a do At . .,·aty. » 

I· is o que ficou provado do modo o m1is con ... 
cludP-nte e peremptorio. 

o SR. ALv.rno c ... ~IINH,L ;- Eu poderia dizClr 
que a.migoa os mau pi•estimosoa se têm diri
gido a mim pedindo o meu concurso pua a 
obra do prolongamento· da. eslra.da de ierro de 
Baturité, tal como se acha no projecto ; mas, 
senhores, entendo qu.e pa1•a i:nim é um dernr de 
patriotismo oppor-ine ao -proj~cto nas termos 
em que se acha concebido; entendo que sirvo 
melhor â. minha praviucia, oppondo-nie a que 
ae realize esse prolong:lmen.to, que \'8.i de en
contro á construc~ão da outra estr:>.da. qne con
sic'ero impreacindwel. 

O Sa. Rarsao:--.L :- E' um p:Ltriotismo em 
Gquívoco. 

O Sn. At VARO C.un~flA :- Não constituo o 
nobre deputado juiz d!l p:itriotiemo. 

O Sn. RATISBON.~:-Não, mas eslà om equi
voco . 

o S R. ALV.ll\O c .• :111:-;11.1.:-Cnda qunl _rtjniza 
pelii. sua mt1.n'iira de ,-.;r. Eu desprendo-me do 
interesse de localid:ide; si tivos~·' de consultar 
os mens proprios interesses politfo()!J, outr:i. 
set·ia minh:. lingnu.gem, V. ~:t. o sabe ••. 

O Sn. Pmisrn:!:~TE:-0 noli1·0 d')pulo.do veja 
que é o requel'Ílll<mto d·• :\di:nn:onto,que estti em 
discuix;ãJ. 

O SR. ALV .\RO CA!\I 1x11A:-••• mas, desdo que 
cu mpro um dever, julg-o-mo obrig-11do a arrostar 
a i1upopul1ridada qlte po1•vo11tura me posiia 
advir da opinião que sustent~. 

O SR. RtT!SBON'A dá. um aparLe. 
(J SR. Ai,v.mo C.\~tt:st1i..:-O nol>re depu\:i.do 

de;~ia o prolongam-:;1to d~ est!·~da. de ferw pua 
o C1·üo por uma razao mutto su:nple<: quer que 
o Cro.to estejà ligado à eapite.l. At~ corto p~nto 
isco ó m.tural, mas $Crú. convementc ~ Per
gunto: qual aera o custo. des•e prolonga
meuto, qun.es serão suas t«r1fas 1 

O SR. PR.ESIDENTE.-0 adiamento é queeatà 
em di~cus<1ío, niio é o prolongame11to, nem a 
conveniencia d:i. est1•ad" de forro. 

O Sn. At.>ARO CAm)l'.aA:-~Iais :U~ma.~ pa
lavl'as, Sr. presid~nte, a V?~ condutr, agun.r• 
dando-me po.r3 outra occa~1ao. • 

Ainda ha pouco adduziu ... ~e aqui este argu
mento, e ou 11ã? faço ma1< do que ac~mpa
llbar .os ~rgumentos do> meus n.dversar1os .. , 

OSn. PRESIDRN"t:E:-:'\.fas onobre deputado 
não d we prevalecer-se do : m:tl!~ exemplos. 
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O Sa. ALv.rno C.rn1NHA:- Mas, desd3 que 
estes motivos foraa1 apres~ ntados para com
ba~ 1• o ::idi~mento <lo projecto, creio que não 
pos~o sustentar m,~u requerimento, senoi:o im
pugnando, a meu turno, taes argLtmentos. 
(Apoiados.) 

Isto é claro; d•) outra fórma não poderei des
truir " "rgu1nentação, qu~ é opposta contra 
miru. 

Pc1·g-11ntou-se h~. pouco qual seria o custo 
provavel da estrada de fcri•o de Batu.dté ao 
Crato? 

O S1l. R,\TISBOXA:-DeYe ser muito mais b:i.-
rata. 

s~nborcs, não nos illud11.mos; o prolonga
IU~nto da e ,tr,1da c\0 ferro de Baturité ao Ca
riry p<id·~ ser decretado; c;tt augu;ta cama:r'a 
d,:icidiri o que melhor entender em sua ~abe
dorb. ruas o futuro dir;i. si eram os nobr.:;; dc
putn.dm ou eu quem se inspirava em melhores 
sentimento., de patrioti~mo, quem d'fendia º" 
\-~rdadeil'os inleres~e~ do Ceará. (Apartes.) 

O Sn. PR:ESIOE:>TE : - O <JUe e>ti em dis
cu~são ó o ndi::tmen to. 

O SR. ALVARo C,umuu ;- Mas creio quo 
agora n0nhumoutro d ~patado pedirá "pala>Ta 
p:ir:1 tom:lr p ute nestn cl~bat •: ; faltom poucos 
minutos pua dar a hora, e vou aproveital-oe. 

O Sl\. Pnl!srm<: :-;T~ : - ~fais um:i. razão pal"a 
V. E~. t~rmin:1s. 

O Sa. ALv.rn.n C.UUNH.\:-0 Sr. Dt·. Ama
rilio, cujo fa1i-..ttismo por essa ~slrada de ferro, 
ex.plica-se pelo amor de p:i.i 'llie por ell:i. 
tinha .•. O SR. ALvAno C.umrnA :- Peço :i. V. Ex. que 

use <lc nlgunrn. b~neyol ·nci;1 para commigo ; 
vou concluir já,e prometto nã<J Íl' alem da hora 

depu- regin1en tal. 
O Sa. RATISBO:SA dá um B.parte. 
O Sa. PnEsrnExTE:- Peço ~o nobre 

lado <J.UC ni\o ínterl'Omp~ o orador. O en1pcnho ~u-0 o nob1·c d~putado pelo Rio 
Grand•J elo ::-:arte mo·tr:t ,-ontra a estrada 
do Araeaty ; o.; apart·.•s que me tem di1·i
rig·ido, e ,, int~nção qn.; ja manife•toti d' pro-

O SR. Rnrsi;o:>A:- Estou làzendo uma re
clamação. 

0 Sl1.. ALv.1.1tG CA~[J'."H.~:- ••. o Sr. Dr. Am:t- ruo\·~r a couJ;Lruc~ão ela c>lrada de Mossorô, 
rilio calculou a importancia dessa estrada de em direcção ás fr.inteiras do Ccari, é ur.ia pro
ferro em 12 .000:000.). va. mais qu , sufficiente dei que o C-~ll.d se dc-

Entretanto, força !Í dizer que seu custo tem d~ ve :mteciii:i1• na. estrada de fe1·1·0 <lo Aracuty. 
:i,scend~r â quar:tid muito supel'ior, e isto por (A.partes.) 
uma i·azão muito simples: o Dr . .\marilio não O pi•olong.un ~ nto d:'l cHrad:i de fel'rO d·, Rüu
conbece, nunca \·iu a zona que esta estrada i·itê uada tem que ver com a 0stnd' de fo1•ro 
tem de percorrer.·· de l\Ios>or6 : ~ó a 0str:i.da do Ar:tc~ty ao Icó 

O Sn.. Pn"sror:~TE:- :'.lfas isto n((o e matel'i:i 

1 

é c1n<i ]>O(bri:i ncutr:1lizar a acção d:1 estrad,1 
do rec1ue rimento. do Rio Grande do Nort•). 

o s !\. e E d · d Si e;ta se constmir de Moo~oró :i Pau 
~- - I.VAR.o A)I~:->ILI.: - s1ou estI"mn ° dos f;•rros, poder-s0-:t :\llirn:i.i·, com toda a 

um arºurnento yue foi apresenta o. l seguran~1, que e~br:i perdido o füturo com-
o Sn. PRESIDES:rn: -N~o e possivel d?ixar m~rci"? l dl ZOll'1 que \':\Í do J.rac:lty &O Pe

de chamar :i attonçlto de i•. Ex. p~1ra a dispo- reiro. 
sição regiment:iJ. Senhores, si i1or Hll! hdo, como dizh h:1 

o Sr,. ALVAlW c,,:.l'.lXH.\:- Peço mais lllU l pouco? ~ prolor.:pmento d:t C<tr::d:t dn, ferro de 
pouco de benerolencio ; vou jà conclni1·. B.tturite ha de C'l'tar sommas colo.;>acs, com 

Tendo esta estrada de ~traveas:i.r os rios as obr.1s d'ark ([Ue dl.1 d·~m:rnda, por outro 
Cható Siti:i. Quixera.mobim Banabui1i Pi- lado :t 0str:1d:t. do Arnc .ty h~ <lc ser d~ um 
ment;,Riacho.do Sangue e Jagu:i.l"ibe, repe'tidas pr •ço modfrissimo. (.Apa;-tes .) 
vezes pelas sinuosidades de suas correntes,enor- Si a e>tra<la d·] füno do Arac1ty ao lcó 
mes ~erão :i.s de1;pezas que se terão de fazet·. tiveosc de pcrco:l'·"r a margem e>qu 'rua tio Ja-

E' verdade l!UC ,esses l"ios desapparece::n du- guarib ~ . teril> de, lutar cou1 todas as difficul
rante a secca. deixando a descoberto seus al- dadas que as;oberb:1m o prolo:1gamento d~1 os
veos areuosoa. Si se consen·asseni sempre as- trada. d~ forro d) Baturité.! por9~' os ~cr.r :nos 
sim nenhuma obra d'arte se teria de fazer· qu'J teria de pe1•corrcr sao SUJ ~1to~ us mun
ma;, durante a esta~.ão invernosa, a torrent~ dações do rio Jagua;·i\J) e seus confl.u )nleo. 
desses l'ios é tal, que não encontra igual nos Entretanto a na.lureza d ,u a essa estrada 
rios do sul ; e .si nôs vim?s, por o~easião das um leito que 'cst:i. a abrigo de taes inundações. 
chuvas que caluram no .f:'lio de Jall;e1ro, os es- A margem direita <lo .Taguaribe fica a e iv.il
tragos gue ellas occas1onaram a estrada de leiro das maiores encheutes. Seguindo por 
~ei.-ro ~· Pedro II, trat~ndo-se apenas de ahi, .i. estrada de ferro ter;i. apen ts de ven~er 
inundaçoes .dê pequenos rios, gue trasborda- l lige!ros accidentes do terT ~no, não tera de 
ram por.elfe1~0 de churns _continuas !11ªs pe- atra.vass::i.r· grandes torrentes, não ter.ide ex.igir 
<J.Uenas, nnaginem o que nD.o succcdera aõ Er~- 1 a perfuração de tunneis nem dispcndios _de 
long;i.mento da ~strada de. ferro ele ~a.tur1te, obras d'arte; el:(l. 6.000:000$ cst!i orçacla a sua 
quando aquelles rios, da nm~e :\)ara o dia, como conistrução até o lcõ. 
todo5 os annos acontece, encherem com as chll- _ . 
,,.as torrencia.es que ca.hem no. Cearà, leYando l O SR. !'REStcx;s-rE:-:- 1fa> nao e este o ponto 
diante de ai tudo 0 que encontram em seu curso, da questao, que o o adiamento. 
qoe as vezes e do meia e até de uma legua 1 ! j O SR. ALvAno CA~!INHA :- Isto posto, e em 
{Apoiados.) 1 vista das considerações que tenho desenvolvido 
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e em qu.e me podia abrgar, si não fossem :is 
observaçÕ)B de V. E:s:., do11 por terminado o que 
pretendia dizer, certo de que a ca.marn resol
verá o que f6 e melhor. 

A di~cusaão ê adiadll- p~la. hor~. 

SEGUNDA PARTE DA. ORDEM DO DIA 

Continuaçã(l da discussão do or.;amento do 
ministerio da Agl'icultura. 

O Sr. Peret.ti: - Sr. presidente, de
pois do dL·curso, que foi proforido pelo honrado 
ropresentante da provincia das Alagôas, V.Eli'.., 
si n!ío ti veis~ de cingir-se á lista, que guard11. 
sobre a mesa, natura!Jnente daria a palavra a 
um membro da m~ioria. 

O nobrG refator da ~ommlssão, collocando· se 
na altura dos principio>, verberou toda~ as 
administrações, todos os ministeri1Js que se se
guil'am aquelle que S. Ex. apoiou. 

Eu não tenho, Sr. presidente, de consurar :io 
noln·ê deputado por cs~a sua attítude. 

Reconheç1 o direito exercido por conspicno;;. 
membros da rnaioria de collocarem-se,:ls '!"ezes, 
nessas alturas, em que desapparece-1hes da 
vista o fundo partidarto pat'a sómente ficar -lhes 
o espjrito de patriot:i.s. S. Ex. falbu com a 
siacel'id:i.de,coln que costuma; w~$ S. E":<:. desceu 
tamb~m ::\; accusações pequenas e ccrta.t .. ,'nt9 
fornm cstM, as unic:», qur, motivaram a~ repe
tidas notas, quo tomon o nobre minblro da 
a.gricult\1ra. 

O nobre deputado cncontro1< occa.sião de 
· faz~~ reparo> a th.eseo enunciado.s no relatol'io 
do nobre ministro, no qual viu aponas re
producção de idéas dos ministros, qu; anto· 
.cederam o gabinete actual e involuntariamente 
.foi lerado na discussão a fa:zer certa> allu~ões, 
-enxerfjando a ti-aves das i·ach,..duras do Pedre 
gulho a. um ministro, que j:i pa.ssou, e qno foi 
um e>forçado senidor desta p~tria, um mi
nistro, que honrou o minist0rio e ao qual 
nenhum exeedeu no eicercicio das funcsu·~s do 
seu alto cargo. 

O SR. ULY$SEs VIA:sxc1.:-Apoiado. 

O SR. PEllETTI:-E11 não vejo nas pal:n·ras 
de S. Ex. com relação no go.binet~ !\ expressão 
de sentimento individuo.!. 

Os illu$tres membros da maioria não s; re
velam decepcion<idos, _porque nada esperaram 
deste minioterio ; porem cada v,n mais ac
centua-se, com patriotismo, certo espirita do 
impaciencia; os Dobree deputados quo.rem um 
governo que governe. 

O Sa. LouR.E!':ço ALBUQU:&RQUE:-Não sou 
homem impaciente, graças a Deo~. Tenho dado 
provas di ~so. 

O SR. PEB.Etrr:-.'.\fa$ a~sto. p1rte YV. EEx. 
traduzom o pemamento e o> sentimentos do 
paiz;. 

Falta apena> uma cousa: que a maioria com
pletei este pen~amento, \'Otando como ~e pro· 
nuncia na; di~cu.~sões. 

O ~R.. LoqaENÇO t>l! AL!lUQt::EB.QUE:-Tenho 
votado sempre de «CCórdo com as minhas 
54éas. 

O SR. PER:ETTr:-Ett não quero alongar este 
dehate e hoje, que cabe-me fallar, tendo-se, 
por juato motivo, afastado du. tribuna o digo.o 
repre3entan te da p rovineia do Rio Grande 
do Sul, eu ap~nas procurarei referir-me no 
programma do gabinete na parte, que inte
ressa á agricultul'll e co :nmercio. 

O nobre ministro comprehendeu q ne eram 
vãs as promess~s do hoitrado Sr. pre,idente do 
conselho; n~o no:; diz uma palavra., sequer, com 
referencia a esta situação a.nomala, que se pro
longa indefinidamente para o commercio, resul
tante da instabilidade do cambi·1, que ha. longo 
tempo é a remora, que retarda o progresso e" 
riqueza do pai~. 

As ditrerenças do cambio, sempre oscillante, 
depois da ultirM emissão de papel moeda, vão 
a.trophiando industrin e cotnmêrcio. d"ndo-lhes 
carMtet• pmamento aleo.torio, reduzindo á pre
juizos os lucrüs prov.weis da Yespera. 

Eu tra.to incid~ntementc deste ~ssumpto. 
que '1-liàs é um dos i.;ontos essendaes o re11li
zav<~i~ do programma do govern~ : r~sgate do 
papel moe1fa e a con""ersào da diYida publica. 

O qtre se te1n feito a este Nsp~ito 'I 
Felizmente n:ida quanto ao 2° ponto. A con

versão de apoiices ou o tributo sobre elhs, cerno 
se pretende, seria o direito do calotri por !}arte 
do Estado. 

O Sn.. Jo,\QUDI TA'>'A!\Es :- Não apoiado, 
V. E:ot.. estâ compbtamentc eng-an~do. 

O SR. Pim:&TT[: - Eu pronuo.ci indo-mo poi· 
este moclt>, tenho a favo1· opio.iões de est \dishs 
not•l\·eis d i lnglitorra e da Fr.mça como o Sr. 
Leon Sity e outros, <iue, com nrguiuantos con
vinccnt01:1, têm impedido n co_n ~ereão d\ divida 
com juro menor. (Apai·tes) 

A quest't\o niío ó de opportunid·.tde. Nós 
vewos na liigl:i.t·~rra diyidJS antigas, que po
d~rfo.m ser conwrtid~s e que entretanto con
ser..-1m-10e :l.1:.:;osm·.\ tax\. Nôs vomos que ulti. 
lllalll•Jntc oIT·recia-se n 1 lngl::llerra opportu
nid 1d0 de fazc1· a C(JJl\·crsüo de alguns desses 
titulas e o ministro Gl1dstone não tem que
rido realiz.11-l. 

Agora mesmo em F1'(1.nça pr.:tendou-sc ~ coa
ver$'ãO, por parte. d(l. divida de 1871 o o Sr. 
Leem Say continti. 1 a pronunciar·s) docisiy.i
mente contra este meb. (Apartes.) 

Eo. poderit c:s:pender os lllotivos, <{Ue t ·~ nho, 
pHa sustentir a mesma opinião, :i.ttencfondo ás 
circurnst.'lncits actuaes do nosso rniz, si na dis
cnssão d:i. r·~ceita não fü·~sac opp~rtunidad•i de 
fazel--0. 

Ainda não se nos disse a11, ui se a conver~iio 
pretendida era. tum.bem da dividt.l externa ou 
sómente da interna. (Apartes.) 

Eu creio que não se lembrMlam de e:tendel:a 
áquella divida, ent!'etanto os Mssos emprestr
mos de 65, e em ouro de 6B e 79 a. 4. 1/2 e 5 •/e 
nos tem custado mais de ô 0 ; •• 

Qual serã a grande vantagem da conversão 
da. divid8. ~ 

Realizai· uwa pequena e~on.omia., depre
ciando os titulos do paiz e o credito, de que 
precisa. 

Serã po;sh·el n:i.; [t.Ctnaes circumst9.o.cias do 
nosso merc:\do levant:1r a qu:intia d~ 100ou150 
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mil contos indispens1 veis para se re:i.lizal" a 1 
cor:,·.cr .[i.o ? 

Será pos;ivel obte~ aquella quantia a. 5 °/o? 
Não. 

O Sa. JoAQU!M TAv.rnEs:-V. Ex. sabe que 
is vezes as converoões se fazem com pequena; 
qu.antias. 

O SR. PxB.ETTI :- Por isso tomei n. terç ' 
p:irte d t nossa divida interna como quantia 
neceas,tri:i. para fazer a conversão de toda ella, 
do que o.ão nos resultari ' gr:lnde va.nt'.\gem, 
qu~ compensasse o deprecia.menta dos títulos 
do paiz. considerados de ahi em diante pouco 
vantajows e suspeitos. 

O ministerio actuü nada. póde fazer a. e ste 
1·espeito ; nada conseguirá fu.zer de presente ; 
impensadamente incluiu a con•ersão no seu 
esquecido prog:•amma e ê por isso que deve-se 
pre!'erir 1 politic.i do Sr. Aft"onso Celso, que só 
tratou daquillo que podi t realiz:tr, evitando pro
messas illusol"i •s, em que se não crê. A cot1· 
ção firme das a.polices é a prov:i. no caso. 

Em relação :i inconstancia do e ambio, o que 
tem feito até hoje o ministerio? Nada t&m feito, 
nem ao menos pôde indic~r os meios, de que 
pretende us.ir para conseguir a :fixidez do 
cambio. 
~ós todos co!lhecemos as causas da. \'Al"i,1ção 

do cambio : a e:'listcncia do papel moeda, 
drn1o motivos i s espeeul 1ções. 

O Sn. JOAQOm T.\ >.ARES :- E ~- b:11a.nça do 
commercio é contra nós. 

O Sn. PEl\ETn:- Não é, e a pro\·a é que 
desde époc~ afast·lila observa-se a tend ~ neia, 
que cantinúa, da. snhi<la de eapita~s dentre n0• 
e não tem tido diminuição a riqueza publica. 
Não ha muito tempJ que as f0rtunas eram me
nores e menos numer;isas. 

E' que a producção e:s:c:•de á importação. 
A cama da va.ria~ão do cambio e,;t:i no papel 

incanvertirnl. 
Falt1-me competencia pwa 0pina1· nc~te as

eumpto, mas p~rece-me que m--diante um em
prestimo de 40. 006: QOOS, p •ra rctir~r da ci r
culação o p1pel moeda., que fii illegalrnent~ 
emittido, ter-se-ia 001rncguido dar mais v:>.lor 
a.o restante, e até porque est·· acto seria o reco
nb~cim,>nto do ~rro, que foi pr.•ticado, e ao 
me<mQ tempo a :i.s~eveNção dn que o governo 
do Bra:z:il nã:. recorrerá ma.is,em circ111nstmcias 
iguaes ás de 1878, ao recursa e~tl";_•mo da 
emissão. 

Eu poderia mostrar por um mappa, que aqui 
tenho,comprehensiva do movimento cambial no 
ultimo decennio, e comparando os dous quin
quennios, provar que depois de 1878 a 'baixilo 
do cambio pronunciou-se,e que desde essa ópoca. 
a sua instabilidade é continua, sem qne haja 
motivo algum d•) momento, para isso; ma.a, 
Sr. presidente, eu não quer.) apar~r--me da dis
cnssão d i orçar:n~nto dll agricultura e vou pren
der-me aos &ssumptos p~cdiarcs do re3pecti\"'o 
ministe rio; e as.;im commeçarei, occupando-me 
das tarifas de tran~p ,rtes na.s estr,ida.s de farro. 

No principio da sessão passada nós reclama
mos contra. as tarifas da. e~tra.da de ferN do 
Limoeiro, e de S. FraB.cisco. 

O que t~m foi.to o governo a este respaito ·~ 
Eu não qu.-iro -'!ll\pt·c.g.ir c:s:p;·~ssão al;juma., 

que possa mobstar o n:i bre minis Lr ' da agri
c 11Hur:i., a. qu •m trib•ll • $inccra sympathia p •la 
prumptidão. e •lll que acod~ a tod ,s os noss >S 

appellos relativaul':nte aos negocios~ pr1>vin
cia d~ P.:rnambuco ; mn.s dJvo lastunar qu•) 
~ssa boa vontad ~ do nobre ministro mio se tra-
duza em facto. · 

O nobre deputà.do,repr•sentante do 2° distdc
to d~ Pernambu,·o, r~claruou coutra. as tarifas 
da. cstl"J.da, de ferro do Lin10CÍl'O o tove occas!ão 
de demol!Stra.r que os productos, que p •rtem do 
ponto ter1uinal dess::. estL'ad:t, iem vindo ás cas
ta.s de anim:L•S. Ser ia-me facil citar innumeros 
factos, para provar qu~nto é eleva.da essa 
tarifa. 

A trr.s lcguas da capital, na primeira estaçfo 
da. estrada de forro do Limoeiro, está o engell.ho 
Timbi, e eu posso atliança.r ao nobre minis
tro qu~ o dono desta p1·oprieda.dc rural, situa.da 
:is port:i.s da estação, não en1•ia. os seus p1•odu
c tos pela esGrn<la de ferro do Lii:noei1·0. p~efe-

• rmdo envi.o.1-os acel'ca de m~ia legua á est:·ad:i. 
d~ Íé•ro de Ca x:mg:i, que os rec,be e traz para 
o Uccif~, devendo ser bl\ldea<los juuto da ponte, 
em ca.rroças, para serem lev dos aos arm:izeu~ 
em outro bairro. Por este simples facto se ve 
quanto ó elevada a t1rifa daq11clla estrada de 
ferro. 

Q,·a, o que tem feito o nob1·e ministro. ha 
cinco longos mezes, paro. remediar este mal~ 

O Sr... A1.YES DE AlUUJO (ministro da agri
cultura) :- Es11ero info1·mações ; eu não posso· 
fazer milagres. 

O Sa. PEREnr :-Eu apL·oveilO a opportuni
dade de dizer para conhecimento de V. Ex. que 
esta. estrada foi concedida :i. empreza,que a con
struisse, com autorização :i.o contratant? de ele
vai· a tar i :·:i. 40 •,: º sobre a ta.rifa. da estuda de 
ferro de S. Francisco ; luedi11.nte esta conces
são não pôde o contratante obter o capital pre
ciso para r<!01lizat· a cons trucç!to da estrada o 
precisou d:i. garantia de juros de 7 °/0 , que ~he 
foi ma.is tarde concedida ; mas :i.i nda asstm, 
apezar desl:;i. scgun:la co11~essão, tove o arhitrio 
de clcrnr a tarifo. 40 •/0 , arbitrio,de que uson ate 
o maximo. 

Ora, e evidente que pela concessão posterior 
d~ garantia d.: juro de 7 º/., ue\'Crin. ficar p~e
judicada. a permissão pa~ elevar os 40 •/0 dl\ 
tarifa. 

Outras reclamações rolativam~nte 1\ estrada 
de ferro do Limoeiro vêm na represen t~ção,ag,, ui 
a13L0esent'..lda p ~lo illu-tr:tdo depu~1do pelo i«lis
tricto de minha província. 

O nobre ministro terà occasião dr> ler os 
diveroo• ponto~, que f •ze1u o objecto des;a. 
representL ção e lhe prestaiá a devid:t a t
tenção. Além di'lo o nobrCJ ministro tem na 
su~ "ccret iria um trabalho muito co:uphto 
com reb.ção ás tarifa• d:i e3Lrad:i. d·~ ferro 
de S. Francisco, trab1lho foito por uma com
missão nm:n~a.d ' por-;,· ic-1ção do Sr. Buar
que de Maeedo e ,1, u1l fizer.tm p:!rte nego
cillnteo acreditado> o Recife, agricultores e 
até o superitcndente da.quella. estrada d~ ferro. 
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:'>fa-. que tem feito "tl'! hojo o uolml ministro 1\ nliuistt'O jti tr:r<: oc~asião do db.w •1u·J mel' : :ía 
cm 'l'ist~ do~te tr.tb:\lho? ::i. :ma confiunç"; Nfiro-ine :io cn;;enhei ;·o 

Eu peço a attenç1io de S. Ex. i;tara c'tc 0hefe. fJ.LlC foi r•rn1wído d:i dírecçiio da; ob:as 
j)OiltO. l do pmlong-:1mento para o 1.fr> Grando do Sul, o 

Qll :n(lo o no_bre ministro L_ ·m :icLldido a<i> t·c- S;·.EugeniJ dc?folb,qlle.t.·atand;) ,fo. iüorosida:o~ 
damos da :igric.uHui·a, .sen•1d.t peht~ "~t1·ad1s 

1 

das ob:<i_s, as31gn~la con_t' _causas ª' ~r. 1pelus 
de forro do sal, u5.o pod, sei• ~ur.-lo a 1gu4 'S comm 'tt1da~ pelo cmpL";lte11·0, q110 v:u 1·et,-,:•
red 1m çllc; qu'-'nto 'is esti·ada; de foi-t·o rlo dando p!.,positnliucnto C>· lrn!m.lh" 
nort·). 1 O trablho de superstn1ct1u·a. mctallie:i. nJo 

O Sn.. Ar.Yr.s ni: Aiui.;rn \·.ni.iisti·o ll« «g«i- p1He ser começad<l, s~nii:o d:;tlDÍ5 ~~ concb1c:•Jf.'~ 
rnlltmi) :- N<to ~mho sidv. 1 do !a~tro nos pru:o.oir:J~ crnco .alo:il•)tri;~. "' 

. , a.ssim c1ne o engenheiro prncnrou, e::i:1,h-:"" a 
O Sr. Pr:n~n~ :- l\fos qu' t·.·:n fe1to? Sem- clonrnrn c.Ml os e'lib:trn~.os op11ostos a pa.~~ •g"em 

pr1) a 11cdir infurm:i.çü•)s, quando U:\ su:1 secr1l- rb esti•nil.t pcl•• ii~~rriotari'l do úll '.;'e11l1•) Bo'1:t 
tarra t ·n~ um trabalho compl~to. . . . D ·~ti 1i,0 :;Ítnado nos primeiro~ kil1;mct1·0;;. 

O offic10 riue o n•)brci nnn1str <hrigm ª' pro- Precison-;;e recorrer ao meio l·~ <>-:il da <t~;;a
sià.~ cue da. rninha. jll'OVcnda., 01·d-m~i:cJ,•lh·1 'i".º prnpria.\ão jmlicial, motivando"' esl•). prnee
(JUn•sc ·~ _ge_1··~n le da cstradi. r1e te1·1·0.<l1 Li· C<:dimento " sL1~tenlaçà1> àe tuu pleito <Ju-O 
nn :•tl'o, f •I tlt>ttd .1 <h s"crctn.1·1:i. n. ped1<l0 do j r1llt-.)U unis rle turno u ou.tn\.; dillkuLl"•les '' lle
~epres_e11tante t!: 2° dist1·icto d' P.ot·na.lll>~~o, g-a,!as; mas isto não [ll'OC~rle, purque nad<> irn· 
qlJ~. tinha. <tqui •. r~clamado con~l':l ess,i tm·i!a, 

1 

pe:Ii::t cinc fos>e conti11 t:~du o t1·a1>.-,ll~o ele la.st:·o 
e. 1sto d~p::is r~-; ,,•.;.'.a r1uatro UI ·z •:s ; o r. ,m :- a lem ,fo,te eu.g-eiiho. Ba\1·ct-,cnto hcttrau1 pa
drn d• 111111, nao i;s '" n~ proin '~-;" de p1•0,•ulen- l'ados ditlllt~ deste obstaculo, e nil:o pa.~sttc• .::n 
áL~. w :s n,1 •lil'ectivid.ule di)Ss,is p1·01'idencío.s, :ile ro. . 
!l ú i~t 1 o cpc uti l''•cl:uw.. Itcali;.acl t a expropd 1çiio do eng1mho Bo:n 

l'l\>s ag''."'" a t~"t!.;' rh_ pr,,!oni;a•wllü" eh Destino, recete11 o c1<1p1·eiteiro 01·<le1:1 pa.:·:i ·'O!l· 
ostrad;t 1le let'J'> <lo :s.I•r:111~1~G :, <fU-' rhv.: ser a clttil' 0 tm1Jatl11 de lastrn e começat' o ,\e ~s
flcle;i,la. pt·o:mnciaíh ilOr todos os r 'l>l'0S•~ll· õíliibll,l.CUlo <le trilhos. Em iO 1 clia.- de -~er1ciço 
t:mte s <la p1·:i1·iacia dn Pe1·nam\rncl). 

1 
interro:npido, ~C-tl e ws;1 explicavel, apern; 'J 

.·\. cx:onsiio ~ontrntarl~ pal"a o pr.,Io.n,ipmen~~ 1 kilo,.,1.;tc·a. ~ <le tl'dhos fo1·~1m ·1ssen.1clos. r:~:~e;
<la e .> tc·:t<la ele fo1•1·() ele ~. Frnn~1sco 101 do 201.> 1 ponrlencl-. a 9lJ:n, !"Or ili 1, o n:io for:irn º' tr1l!~i)s 
kilo:LJelt•os. Est11 estrada Jlal'lii·t:i do p()nto tor-1 <le_ [initii·amcnte >ls,,ent ida;;, mas npcn ·se :llfl
min;J con t:-uido-.'...gna P1·etti, prolong.rndo-se e l(los sobre o, tlJl'n:tonte~, s 'IA que fo.-scm c~l~ 
o.ló .-\g-1ias Bellas. çiulo' ê nivehulos. 

1'bís tMdc :iquelles q1rn seg-ni(l.nl. como cu. a o enipreit .fr,> allog,wa pni••\ uiio p<'üseê·,1ir 
opini:l •do q11c o.s cst r<>,!fl.s de fc1·:·0 1;.Ko ~<1 devem nesse fr(l])~lho a rii!'Ii.c,1hla<le <lo tr.u1spo1·ée do 
intcrn:1r pelo sert;!o, 111as stm procurar os materiul sohrc ~t·ilhos mal seg·m•<"i; e não »sli>.~ 
lagares f~ais povo:lllos,_ aquollú> que tem popt~· coiaplot:i. a almi de i•ep:>.c«1<;ão <ln, pmte pro·;~
hr;iio ia:ns dens:i. («po1culo,), :i.ch.~r:c111 p1·efor1~ sorh sobr. e l'io C n ci. 
vel qne se ccinst1·nis5e. em s1ilistitniç,10 ans 'l02 l~>tn ponle, s6 terniinad:• e1n 1880. n:i> pc1lit 
kilomct1·os que v5.o de G!lr:i.nh.uns a Aguas .Bel- eh!" r~ssag~ : il aos w:cg"';o1~ot~s. pDrrJllC, apGn ,g 

hs, nm:i 011tr.1 ~strach de forro do Recife :1 concluid., jà tinha um t -~·t·,rndc pr.l'te de ·lo1·
Ca:·~m.,i. . _ montes po:ii·:~s. A clllp"- n ·ste c.n.so '"'ll do. eill· 

vou ref~rir-me ao~ tn\l.>a.llios elo pt»ilongn- preiteii';, pelo e<up~ •go de rna~le1r-.\ 0·1.hntw1;\ ~:t 
iuento do Una. a. Gar'1.nhuns. ponto pro\'io;o;·ia, cnja con1tr11cçó:o du1'0ll m~1~ 

O cont1·ato foi feito em 1876 e µoucc temp8 (\e dou. ann·,s, cu~t
0

1ndo o E .tado 50 :Oú0$, 
depr1is começaram as obr:i.1; não lta. uma ., do engenheiro, que nã, fi .e lli<aa sériame:Jt·~ 
só e3~aç5.o que e•t"jn.:i.b_er";l aotnf 'go intensses g_ue lhe foran\ confiado<. 

A hi:ha em construcçao e rn~nos ~e nl<~t~'.1'2 da. Concl•li<la a po1tt9 e q11nndo n esso t mipo 
oxtensao c~nlrab·h; "·~~trcta~t 1

, ar eu q1llzas,e tranS[lO ·twa.m-se trilhos em carros de tracç.ão 
um argumente de <i.n:i.logm,podi;\ l )m\/Ntr_o 11~0- :mimada, realizn.ndo-so com activida•le a con· 
long'.'~nento d~ e ;tr.:d~ de fer.ro ~l 1 B~hia 5ue s~rucção d:\ estrada de fet•ro do Limoeito,protcs
tl'.!nJ. ~::i., s•:gunu?~ o ult11no ~el~torl~. ,,.11~ k~L°": ta~:8 0 empreiteiro do prolonganiento da 1.le 
m·:tt os e1n$tru~··'1s e ahert0s :w tr.de"o, .ip. z li São Franciscc nM iioil<}~ e:s.~cuta.r ai:111elle set
de <)U~ o se.-n~o ri~ probngament? d1 cstr.ida i•iço ,..m wagonet!'s sohl'e tri1hos únch que mal 
do torr.:> da B1hu nao merJc:i íll(!igl~, e t~m~se assenta-dos. 
no 1.ad,1 a su 1 ox1!ct1ção vag 1 ro~a . O ').UI'.\ • • 
se podera diz•!r do prolongamento d:i. de S. Fran· Feiios os ~o~\l.tOll da. p~nto, p:i.rGc1a n:itu~:i.l 
eisco ~m qa.~ não hl um kibzn.1tro cntrr.guc ao que o emprMt;1ro, :;tperfe~ç_o~n:lo <> tr;;balho c~o 
trafeg-o1 assentamento do trilho~ Jª _ conieç~do, contl-

Port&nto, fica demonstrado que as obras do nuitsse-o,? que não fez senao depois de.n;>va 
proloniramento +le Um• ..-ão s~ndo coll.struidas ordem e somnnte ~ai-a suspender esse eei 71ço, 
cont c~c~ssiva morosiàade. O nobre deputado p:1.ssados 11.lg\tns dtas. 
pGlo 6• districto de minha provincia teve. ~cca- Recor~cu 0 empreilelro ao pod')r judiciario, 
siã.o de trata~ deste asaumpto com a sohcJtucle solicitnndo um m<Ludado de manutenção para 
do seu pa.Lriotisi.no. obstar que o sub-ein.prei~iro N;aE:i:asse a.quelle 
. Tenho presentes algumas 11otaB, que extr:i.hi trabalho. e tod"s essas d1fficulda.-l_es constante~ 
do r-?\atorio do e:i:~ngenheiro chefe daquellG mente cptioatas pe1<1. empresa e:tp1tcam o atra:.m 
prolongamento, a respeito d'} quem o nobr·) nas ol:irM <la prolongamento. (Apai·tes.) 

V, I.-69 · 
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Não tem qnali:ficação o procedimento <lo em
preiteil'0, m1s o prim;;iro responsav ·l, diante 
desl~s !':tetos, iJ.Uflm é~ E' o engenheiro, que 
devia procurar cmllprir des.le o principio me
lhor o seu dever: só o chcte que pr ~cis1 de força 
moral. é que d:i logar :l caprichos. 

O chefe que se faz respei mr o colloca-se na 
"-ltur" de seus deYeres, não consente que seus 
subordinados exerçam cap:·icho>, e e>tas ques
tões são o re •ult.\do, COlllO tenho o:i.Yido dizer, 
de c:>pricho do empreiteiro. 

Limibr-me-ei á seguinte serie de factos, 
que ainda mm nrnstrnr :i. inerch e froul:idão 
<J.ne c~r<lcterisnn a emprez:i., como as difficul
dades com que te11ho lutado po.ra vencer a re
sistencia que ella oppõe. 

Têm-se rechnudo constantemente contr.t a 
f:tlt 1 <le numero e idoneidade d.) pe ss)1.l empre
gtldo. » 

A ponte proriso1•i:1 sobre o rio lína teve a 
primeira ordem de ser1•iço em 11 de Dezembro 
de i878. 

Só ficou terminada em Maio de 1880. 
Era um:i ponte pro1·isoria, que foi tern1i

nada dous snnos depois do sen comeo;o, e aÜ!da 
assizu precisanda-se logo substituii- dorm.entes, 

.. O SR:· l'r-:KEITI :- E é quem de,·e tom:i.r. qne estav;i.m apodrecidos, censumindo-se la1•g-o 
((lz muito bem o nobre deputado. Este> factos tempo nos trabalhos de reparo. 

E' :unda m:.is responsa;-el o nobre ministro, 
qac ii:o tem tomado pro,·ideuc.ia alguma. 

O Stt. Lut.~RGO :-E é qnem de\'e tom~r. 

j!i for.1111 trazidos ao conhecimento da. camara E 1 - . t t 1 e 
por dul\s Yeze<, e o r1ue foz o nobre ministro 1 , n~ r& aça(~'a) pon .e permanen e so ir ornes-
d:i. agricult•Jra? mo rio ·n:i. e : . . . . 

Removeu o en1.renheiro. mas :i. pedido, porque « Rec~beu o e_:nprette1ro a primeira or~em 
o en•>enhciro não podia conlinunr; foi por in- de ·erviço em 23 de Março de 1880, e amda 
ter~ .~e -en. · não est:i concltlid '· e~ea ponte. » 

O uobre ministro ja fez algmn~v~ecommen- O peque nu pontil l~ão 1h Jí arniote levou dou;. 
daçii.o P"blic:i. "·º no1•0 eng-enh~it·o em chefe annos a ser constrn1do. 
deeL~<~.411e deyc"' ~ .. ~r bem explicitas, para oco- .~ponte do Fut\ Ião (f.G); 
c.beciment? do ,co~t1·atante ? . « A priuiei;•a ord~m p~r:i. esse ser,·içu foi 

Longe d1sto,:S. Ex. deu prvv1me11to ao reclll'- dada em 9 de Maio de 18i9. » 
.Sú. que o çonlr.1la.nto llte du·<giu ultima.mente Ao tempo do ttltimo rebtorio ainda est:w:i. cm 
sob o µL'"!.e:tlo de f:il~ de ~raços para e:tecuç·,o começo l 
de tt•a.ba.lh.o ')\le lh · tinh_n ~ido retirndo. quando T-.1nnel do Mara.yal: não sei em que esta.<le 
do ,·dtttorVi do eng-enhciro chef ·,que me1·ec a a acham-se os setis tral).llhos. Pelo contrato o rl~ 
c?nfiançc• do nolJr·' ministro, como. S. Ex. de- Yestimento do tunnel de-v"ia ser de tijolo; mais 
c1aro11. consta. que nunca hom•e. l~ilta. de tl'a.- tarde 0 contratante asseverou <\ll~ havia difil
]}~lh:~<lores; qne a~ con~ra.1·10 h'1.via supera.bu.n- culdade na extracçil:o de barro p;·oprio par:i o 
drne1a. de opera:1o_s, mns. que o . "mpre1t01ro fazimento de tijolo, e o engcRheiro em eh ,fo 
pro•>,ut';tY<' os mai5 inha.l>eis. em lll1ra. do lucro. permittiu qi.:e se fiz()s~e o r,i,•estiaiento do lun-

0 SI\. :iL/l'ES DE: Al\At:.ro (mi;úst;•o da agri- ne! com pedra, ma.; agora pretende o ~mp~ei· 
culti,ra) :-0 empreiteiro tinha o direito de teiro fazel-o no\·am,mte de tijolo. 
recorrer ao go,·erno ; o gorerno baseou-se om O nobr' ministro canhece todos estes facto; n 
artigo .~ ccm;-at0; não foi arbit~ario. creio que S. Ih. já decidLU a i-espeito do r oYes-

O s p :.\1 · h d timento do ti.nn •l de Mo.ra.voJ. 
,e~ neª·e. E:~:Tr:-.. t~ 0 g·.werno tin :t 0 e- Quanto ao serdço das estaçõe5 menc\onarei, 

• • ' t s ' ro. · · ti. vista do relatorio, apen:1.s a estação da .Ja-
0 SR. AL\'ES oE AtUC":'º ~mir?ist;oo da agri- q11eira, que teve a prirneira _ordem da s;' rl'iço 

cr<{tuni) :-Sem negar Jn~tlça. cm.'! a, Outubro de 1880 e a.10da não cst:i. con-
0 Sr... HzxRIQt;Y. MA1tQu:r:s: - A ~evei-idade clu.ida; jâ lá vão dous anno•. 

seri:l.ju~ti~,; ..,, precedentes autorizam. Outras pontas intermediarias a "sta. c~taç~o, 
, . . ', . . ,,. por exemplo, a d~ Mumbuc~ te\•e a .pr1mo1ra 

. o. Su. I ERETTI. -Vep no rol.itorio do ci:.,~- ordem em g de Olltubro de 1880 e ainda não 
t!••eir·J chefe, apresGntada como c~usa da h~1- ha pedra assentada, porque 0 empreiteiro obst.i
t:id 1 pal'te d·!. esl:l·ad'.1' em constrDcqao a reducçao uou em tiral-a sómente de certa pedreira, 
d1;-erb1 destrn~ t a.; obr s d~ prc1l.ongameoto; contra 0 pareeer do engenheiro. 
entr~tanto, dep n~ de i8i9 na, foi esgotado o A p~nte do Cocal te'I',~ a primeira. ordem a 23 
creJ1t • c~nced1~112ara es<:"s obras. . •. d~ :Março de ts79 e só depois dJ um anno :i.s-

Resumindo, direi que na2 ha uma so. est •çao seiitou-se a prim':ir.1 pedra, e a.inda não està 
:i.berta a 1 ~rafego,. e qu~ na? e .tavam ainda as- concluid 1 a pJnt~ do c~cal ! 
sentado~ trilh1s ate. :1. pr1m01rll est~ção de Ca- Em outr11S obras d~ arte, p?l' e::s:~mplo,b~~ir-0s, 
tende. As co.us~s di-to ficari:m ass1gnalnd •S. poss~ M;e\·erar ao nobre ministro que se nota 
Ant~s d~ cemeçar a referir-me ao modo, por 0 m~sm~ aLr.\Zo-

que ya1 sendo e::s:ecutado o tr.1balh0 . d~>S _pJntes E agJr.1 preciss notar por ditrerentes f1ctos 
n1 es rad:i do J?rolongamento, permittm1 a ca- 0 procedimen.to caprichos~ da emprez1 em re
ma:a que eu len ;im p~!]ueno tr7cho do re~a- lação ao.>actos do seu serviço. 
tor10 do engenheiro chefe, relatrvo a.o serno;o A ec:..pr-~za tem-se recusad~ a aceitar diver-
em ger-al {lé) : sos tr.iba.lhas, que lhe têm sid~ com toàa com-

" E' patente a desidia (.Jo empreiteiro), causa pehncia determinad~s peb engenheiN chefe; 
principal da demora das OOl'aE. recusau-se a recolher- os trilhos cujos al>rigos 

'Innumeros documento~ (l:x!e~i~- a<1duzir em foram comtruidos por cont:i da empreu ; 
ft.vor de;s~ minha as.serçib. . recusou-3e a transportar os trilhos, que esta-
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varo no campo das PrincezM, ~ ainda esse 
transporte foi fel Lo depoi$ dn ne~do o recurso, 
qu? o empreiteiro int •rpoz; r ecusou-se a con
struir um enrOcarocnto das pedras arrum1cbs 
e r·ste s<~rviço foi feito por sua cont.~ e por 
ord·1m do engenheiro chefJ, depois do 
recurso ínt~1·post'.l; tom~se r •,i:us ido ao sc.-viço 
do l:tstro, pi•ctendendú füzêl-o de ba•·i·o, ao 
mesmo preço do d~ aróa, .clet<..rmin<ido no 
contt·ato. 

O nobl.'1J ministro,qu~ conhec1J p()rfeitamen t·~ 
o con~ral.O, aabe da razão 1:rincipal para. esb 
dcsidia. 
A~ obras, uma vez retira.das do empreít')iro, 

s:io e ~nstruid is por ·sub-~mpreiteiros chamados 
a c·rncorrer :i. ess:i~ ti-abalhos e toda e qual
qu~r v.rntagem, qtie hn, do mínimo do c11sto 
drss:is obras I' ira o preço 1!0 contrato, p ·,rtonce 
ao ·~mpr ·it.~ iro, e assim nós ;·emos q•1c ·:i.quillo, 
q :1e p:\~ :>ce ser o c·1stigo pela desidia do emprei
teiro, é o seu p~cmio. 

Por interpona p ·ssoa póch o cmpr.1itdn 
an·n11lar n. concurren·~ia, <>ffer<>cend.> miníino 
arGi :~a rio. 

?lo pedido·d·: inform:.<;ões.q11e foi dirigidci ao 
nobre u1inistro, compr:>b.~ndia-se o incendio de 
d.-.1·m nte<. Chamo :a. sua attençà> jJar.\ oat~ 
f;eto, 11ue é gr:l-r •. . 

Ei11 Dez ~mbro do anno passado inc0ndb
r;itn-$e n.ooo do1·mentos. que tinhaa1 si :o 
pa;.ro~. O engenheiro eh ·íe mandou prJccder 
a um inqu&rito, pecliu no presidente <la pra1•1n
ci:c <1110 dotet·mina$~C o inq orito policial, e o 
e .ntrntanto por sua re7. 1n'lndo1t tamoe1u pro
ceder a 11m inquerito àcerca do incen.lio 
d.-,$ domrnutes; 1u!\ll o nobre ministr;i n st.n 
occ•,sià•l não poderá. inform:i.r à e 1 11\~\ l' l dos 
Srs. deputado• nada rel:i.tiv:i.rn mte ;t este 
inc,, ndio. 

EnLrctnnto posso assevernr ao nobre miniott•o 
L0·r o.idilo <le pesso1 do c1·P.ài:o qu.: estes dor
mentos cst vam p;drce. Ellea tinham sido N 
cebi;fos e p 1 gos, ·~ podres n:ío poderb 111 ser 
assentes n·1 ~str da.. 

Isto ó oxcessiva.mcnt~ ç:ra1·c . Era preciso 
t :h-ez tJUe asses dorm·!1ttes desapparecessem. 

Eutrotanto for:i.m pedldns informações ao 110-
bro minis LN ; p~ocod •U-sc o. inquoritas, confor
Jl)e consta do relat·•ri:•. e o nobre ministro 
nl.lsla O~C<l$ili.o nã.1 poder;i. inforina.r, coma de"e
ria â cnmara do.s Srs. deput.idos. 

E snibii. V, Ex. (\Ue pelo contril.to o preço dos 
dorment<?s é elevado. 

Isto, porém, é o resultado de terem-se re.ce
bido mais de cem mil dormentes, que forai:n 
logo pa.gos, quand' ainda do havia um palmo 
de estrada nr.impt." n rec••bel-os. 

E' o resultado desta pditica de concessões á. 
um contratante reinis110; dc!:!ta politica que vem 
do ministcrio qu'l o nobre deputado por Ala.gôas 
ap~i .u.quando mandava-se nagar ao empreiteiro 
a avuh:i.da. quantia de 900:000$, pelo transporte 
àe material e de trilhos, que conservaram-se 
mais d1 um anno no campo das Princ··zas, e em 
outros pontos da estrada, deteriorando-se, abrin· 
à"'"5 · pars ease pag3l'.llenLo de 900:000$ um cre
dit.o especial. 

Não cansaremos em desperLar a attenção 
do nobre ministro para. todos est<lS factos refe-

rc11tes ::i.05 trabalho ~ do prolouga.ment~ da es
trada ds ferro de S. Francisco. 

O que ' e precisa alli, Sr. presic:lcnte, é ele 
cheio cnergico, que não tra.nsij::i. e íJ.Oe de ce~
tez!l' ao conlr:i ta_nte ele que todos '.;s Mlos justos 
e rigorosos, pratic:ul is com prec1.!lão pelos e!l
g~nl1eiro,;, ser.i•J sttsteuta.dos (lClo uoore mi
nistro . 

E' preci,o (jlle o om.preitlti.ro convonça-s~ de 
q~e os s~u$ l'ec11rsos ulb vil'íl;l cncontrnr pro
v1ro.ento e uem condesccndenc1as do nobre mi
nistro . 

Nó < y;Jmos uiuit:is vcz,)s 41ua11d·, nl ; ha um 
direito perfeit 1 pol' 1'S?irito de oquida1e faze;. 
reiu-;c e ;nces;ões; mas o ad1n.inistrador deve 
a.ttende~ a qu ·, m -ão feitas 0$sas conce" õo.,, ,i 
a.quelles qu; ns r ·c~vem, a~ mer.~cem ; e o 1;0-
br1 rnini>tro, t1ue tem lido, co1n·1 pnrec·~. lil<los 
cs •es rebtorio < o informaçõ:,~ do• ,;ngenheiro~ 
chefe ; do prolongamento, der•? e~ta~ c 111\."iJTI
cido d' que o co1lLrn.tan te é de~idíoso. 

En tenho ~l';lnd ·, receio dns i·esci$ües d~s con
ttMos ; " ,foste contrato est>\ p~rre i~mcr!le 
ac;:.utelada, 111as aiurfa assim conh ~ço '[lo:· ex
periencin e, riu :1 s:'fo as resci~õeB elos contntos 
-gr"-ndcs pc<lidos de in<lemnizaçlle5 ; u1n.s Rhi 
a questão ê pe;sunl ; acrcrfüo C]Ue o~ tr 1h:ilt10s 
do prolong:ttllC:JÜO lucrn.rão cor .. n. resciS>io 
do conl:-.ilo. ( A.1ioic:::.lo$ e ªll'" 'tc;;.) 

C.im este ela pi·e '. teiro não se far.i o prolong:t
mento ; debal !e tcm-~e esper:>(lo. 

O novo 011,g-~nheiro ··hefc ultimamente 
nom(.lado coutintía. !"1k ez na direcção frou:»a 
que a principio te\·e seu antcc ·esor. 

Eu te11ho notici,, , hoje recebi.la, ele que o 
engenheiro chefu :i.caba r!c r ecebo!' postes 
para. o nssent t'n1onto .bs lic.hns telegraphicas 
nn ~- secr,::lo do prolongam(.lll to,os quaes tinhllm 
sido reconhecidos irnprestnveis polo engcnhoiro 
de secçiio, q :;e •lcclti.rcm ac h:i.rem-se esses pos
tes em estado q ue n:lo pe~miJ:tb. o sen recebi
m~nto. 

Pedirei infot·m:w.iies a respeito. 
Peço a a.ttençiío do nobre ministr., para o 

porto de lt.'lpiss~ma, ,, d'"VO diz .. r a S. Ex. o 
que e es~e porto ; va5to e abrigado. o/T0 r•1ce 
profüni.lidade suffichnt · p:-ra ll. entr:i.da de 11a
vios q lle d ~ma.ndelll C(l.!adc> r •guiai•. 

O porto de ltn.~i~•uma, na. dist:mc'a de cerc;i. 
de 6 leguae do l'l.ecif ~. (\Ch•\•SG em posição tal, 
que rec~be directllcnente productos da~ oo
mareas àe Pau d!Alho, de Igun.r11SSü, de ~aza
reth e ate de Goyanna.. 

Com.prehend3 o nobre ministro que, quando 
n6s pugn;.uuo~ pela con;;tt-ucçll.o de estndaa de 
ferro, que tanto nOl! custam. devemos :i.proveitar 
este porto, do qua.l fa.cilrnante podem ller ex
portados productos de quatro comarca.<. 

Reclama-se n.pen:1.11 um caes e o tra~ichc, e 
consta-me que a assemblea p1•ovincial de Per
nambuco ac:1ba de votii.r .a. quantia preoiSll pnra 
essa construcçlio, 

Neste ultimo :inno fora1U pequenos n:wios .a 
e•!'.e porto, receberam a.hi o asiucar, e imme
dlatamente e~tabeh1:en.m-se ~asas de commcr
cfo, que compravam muitas mil sacca.' deese 
genero. A reclama~.ão ger<1l, poréin;quo li se~ 
e que eu ii.qui torno conhecida do nobre minis-

. tro, ê que o a~aucar embarcado teni de vir ainda 
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ao Re,~ifo p~t·:i. 'ltjci t11·-s, ~ :i •isc:tli;:ti.<;:1o d.i •ll- Ot11·i hout~m. e com certo <lesagr:i.do. J:Iro:rnn
fan·l ·;:>, "° desp:1ehri nec , ;;s:i.rin. (Jll ~nda S•'l'Í::t ci:w-se ivpii o ·nob1·e deputado peb.s Ahgôa.;; 
:r.~··:J:·.!o htuitír:t. ''ele facilit:ll' al!i o cmllat·r1uo, contra o casino :igricola. 
podend0, ·e1~l)ll' · ;ue ' C tivo•so <k faze:· nm C•W- Sei que os meios li :nitados do OI'<;.:\ monto n:'io 
l'C' !,!'fc:11~:1 to, n· :tr111Blfo ln2·:ll' um :~mp1·egado consentem que se cst:cl>alc~am cscobs ogrico
d:, nU:i.11.Jo;;a. Is lo, po~ ·e dizel-o :to nnbr.~ mi- hs. e :iin,[ 1 1·cndo homenagem :\O u19do, por 
ni.;~r·; , é nm:l pr.:lic" sagnid~ mn didúcnte,; que refere-se a ellas o nobre minist1•0; o 
loa:i.:·es o ó muito racional. que anim 1-me '" lemlmu· n S. Ex. que. si 

'E.~t" •iu·,st:io p1•o:td~-S·! :co m'ni~.t 'l·io eh :i.gl'i- ti,·csse <ln ··.,ze: •tli.•l,1ue1 redacçãu nesta vu!'\ia, 
c:~1 ~tr r:t, l'.OH11i conJü;-fü1 do '.'e~· ... l~v1 · ~ irv ap1·ov· \j_ qne so <1c~ tl na .to ensino ag:icol;l.~ na fa.1 lLt. de 
t,u,;onlo da,11i0llP, porto. e~c· 1la~ espccúes. commctt·,ssc a 1n·,,fissionac>. 

R··plto. ·1nando nós pugn:i.E1ns pnl~ coint·ruc.- n ~s divc1'St\S prvvinci3.·. o ostudo dos !erro nos 
ç~o +· •" Ll'illla, d· f·n·o, rittando p~o~o1r;i.1110,; 1 <l.1s dilfe'"cnLes m1rns, p:ira indicarem º" meio,,. 
10 .los .... ; m ,if,. 11 • f',cili:ar "' tr.1n,po~t: ! 1le pr)- da melho:· cultura. 
G'.~:to: ll·1 1:t)~ :a iiHin ;t1'i '. ! é pr ·ciso .i.p1•0\r1 \ il:t ':..~ _..\. inolcsti:1. qno ultim:tment•: :"lt~Lcou e:n Per-
:: :':i po ~!(i :s .. . xccll ··at!.! :. ns p si~~õc::; 11 L" .. uya('s, n:imbacn a c;i..1Í1H\ d~ assucar, ê tt t•1 Ll.cto co
c.:~ü ' :: <lo po1't·i d · lt :pi·_:·:llnl , , f!lt·~ '' (iub-.nl • ::i. nh •cirl.u. 
m~ti de l!d~:l .- • st:~~1d~l. d·~ foi·~·o~ nC·'-i' ''"C ·-:•lo q11e Durante ir1uito:; a.nnns :is S;tf-·:i~ 1~1?·:u1: i~ cm1-
o tl\111 p 1rt' po1· :~~u~ e m:Ü .. bn.t• t·) , .. !Jl fr~ :·a<:il. tin.n:trn pei·ditla.·: 0 111 ;JgunJ m1mici 1ios; o rn:d., 
e a· 1 ~t" eas 1 ~ ;1111 Lransp rt:; HY1~.-. d· 1 to~1o o lvng·e <l·1 te1· de ;!l.pparccida, :i.ugn1cn~:i; cnt r·0-
porig-o. t.~nln~ polos cstnL1o.s :1:.e se flf.eram a l' ··sp ·ilo~ 

:"":1d ·mos a ·\"ios (le It 1pis-·.11 m;1 ~ Yêrn ~ .:mpt·; ~ 1 ch!::~·o~i.-se fl.O conh ··cimento à.e ~1ª · h~i. falt:\ ele 
~~-,·. · ·· ~·•t ~ l'.--=:lns. a s~ jlª tcs ... 1l' ua!. ri·,. ' '.:1tr·c o.\ s~ ·s p:.> ~..:..iciJs 110 ~ tcn· ' llº"'· en1 r1uc a predo.s::-.. 
V!' ~ :l e ;·1::;. :.i.n~ ·;.·.iJ"~~ ~tê;\ ci1.l:u10, r _·ç •I)c :~dn-s ~ ~T:!"üln •a e til. :1t:1c;id:t clo~ta mole tLL 
e-e ltapi~ ~um_: ; s p~· .du~lo; <10 ; lu~ ~~·:1 ~ ~-1~J1Ü- + E" c;;;tl. lHna. indil.!:l.:~;i.o ulU pj,1·a todos :u1uoll c..; ~ 
cipl_.1 . . , . (1•1'. : L~1u a-, ~:.ia.; p1·orn·lcH!a·.l: ,; nestas c on<li-

0 •iuo >'e pt·ctcnrh n:lo u <J'1'l ;:.,11 Sé '"" ' b - çõe;. 
1D~ 1. n:11 p ·nr.r: fisr:i.!~ rn s :1.p ·na.: (ill'' c- : mpare~·· ~ O pnrec<H" :.1.pt• i -cn tado ('l)r>.Lé tn (•On·-•:lh.,:.; e 
u·:: e;i: p;·--g-nda cln :1}f 111 ·. · -~: p·1r:\. f!~c~ 1lis ~ r O·' i:111i a~·õc ..;. cuja nti!i<la!}c a 1 ' X~ c:·~onr.·.i~ :1108-

C:.:() 'l"'l" ·~ ; JJ"•!c't1u 1J os ~·cuer.:~ ~a:b!t!'C .. cl .. s t1':J.I':i. !~n Li'CLanto v ,jo r11.t•· $C tl "da1·o:i H"sle 
$~"'.tli!' ~e :i b:thleaç·i·: "" >ea d •<1ino. !'eeinlo ub ·i·t·imo o solo do B1•:11.i!, e 1·;nc nün é 

.1:\. <li:::~:? 11a·· ~ern ~· s f~ :lt.txilil.l d._: g.).. p~·c<'iS(1 cnidri.r ~~Jl>l·c i=' lo. opinifl:J t}ll" 11~~0 ô 
\"c :·;:o e lc »n;,' j.< se e.;•. hel .. c"rnlil '"ll lLa- p:trtilharb p lo nobre lnini~t1·0. 
tfr~::!:n;a ;.p·arnl · • :1rm~~zcns f>~I'.'1 C' l}!!lp t·:i. de O nobI"c r eblo1· lb ('O!n:uis;;ão ~·cfc ~·iu--sc ~os 
ae--.1r ·•·. tt'..1.Jathos de mclhot'lrn1c11Lo cl•) po:lo d' Pci·-

0,,, .. ,·0 rno,<tn"1ilio parle f:zc;·o\n·r,s de ::r.;n1lc l nnmbuco. 
di r·~nd'o, · '!'!1j>"C n <li cnlp:\ do/ ll · <l • m~i -s. O nobre min;sL·o deYc presl::1• loda :i :tlttJn
d•;;· ~«:>: p:·o~np:id~o att,·n·l r :i c~t •S. p:i!'I as ç:io :t os\•is t :·ab«lilo;. Sei ..-1ue $. Ex. 1•'11 c1ti
qu: -.s c.11ic-0:·ra f::~mpk·s1ncnt· ' c-:,E1 :o ~.-:n lJ'):1~ cbd:1.:.rl.m ·nto ;1 rolntorío d<J c.hofo d·~s.;;o .'!.crvi~o~ 

de '".in . . e quo m~~:m a clle dirigin-s" pedinrlo-l\w <jHC 
Ap;iLtud•i n mt ·:'~•s~ ,. llll r1ne o nolirn 1111- i nd icas-e os meios de ae:tin1l-o : de.,·o, po ·1\lll. 

nht1·' :·cf-•,·e-se :'i 1~~·;0!:1•\·~o rio 1·!0 d:1s Velh:i~. dizer nn nolwc ministl'o qtw 1nc p reco cnm·c-
(l rnh.tiiri.) d 11 ~. E>:. n:\'l 11LPL'(1•·Ía t:"iil s c Yr:·:L ui:·nto (1tH; f)C Cll\..'!1.r2·cg t 1L~ U0 ~O ;'\."ii:o d·l :uol1io

ap,·c-r- i . ,~~ i'n1· p:1rt · do ilom· •<lD rel:ttiH' rla com- ram .. nto <lo po1·to :i.o arsenal do 1n:irinh:t. 
mi;-;.;,i.o dl! o t·i: L 1 11c:1~:·1 ; si il-'i1> conlC!11 nndtas 
i>iéas norn~. •lilfo,.,, 11l•.'S 11:«tn<Jlh1~ '!ilC forn1" 
,tp:·;;s~11l:1·l:1S ['do 111in:•Lc1·io '!li' o :wiH·, 1.Jcpq- Yc,j~ 'l'w f.1lla-~c ~e111p'c '~"t N"'<11\<l1''1rç:io 
t~·h:· ~'l.p~i:m, L!IIC t·r ~ o <..lcsenvofriJ.ucnLo c..lc~sas de (h":.t ~n~, ent 1'0Lir·n.d~\ de ~1·~11 <l"" rnnaero de 
idb•, rons~:: r:t esL 11lns novo~. :ie•)i"' '" dos tonela la• de a rêa e rle !orlo cln po··to rJ,1 !{er·ife: 
ri''~ " s o !ioi.J:•e a1inisl1\) cmittc autoi·h11da opi-, qt1e so accu3:i mais profnndidade: entrel.:i.ntn, 
nifü;. vemos rtite la Jll'epeLn:im-se to<los· os incom·c

nient<:s de :•gg-tomr.-ração de ar.-~:8. Cont!nao. refc1•inl1'.1-me :igo:·a ü. n:1v:~g<:t(:ão 
do ri•.o elas VclhM, r1ue olfercc•; 588 kifometros 
d.J rio p.:·alic:1vol, precüand J sómenle dr. Pº'"l".e
nos tt-.balhos, (JUe s;1o orçados onl L6:?4:0JO:). 

Or.\, compr()hcnde-s~ a vanta;:rem dílssa d ·s
p,za que de.r:i o lr ~sito facil em 5SS kilometros 
p:tr:i. n na1·egaçiio fluvial. 

Ti,- · occasião de ouvir a este respeito um 
a.credit..id,, ccnstri.iclo1· desta cidade, e elle opi
n:w 1. pGlo : st.lJcJ.,ciine nto cb estaleü·os nos 
pontos mnis :ipcopriados do rio, cm que não 
fa.lta nr~d11im 'Pl'Opriu pa~a as construcçõ's dos 
b:i.rcos. e h~jc a a1·te tem resolddo o problem:t 
'«bs peqnenas m~chinas de aço, o'fetecendo a 
refritencia d(l.S grandes machinas de ferro . que 
facilmente seriam t1·ansportadas par<t ~d:1 pta
"1·em-se áquellas construcções. 

•. ~ ... --~~ol'IJ''r".._~.~~..,. 
O Sr.. ALn:s Dl> Ar"u;ro (mfo·i$ti·o lia.~. awi

Ctiltu;·a) :-:\ão tem melhor.ido o porto'!' -

O S11.. Pt:m~TTI :- Não pos50 afi 1nc;.ar a 
Y. E:o;:.; não ciue1·0 commctter uma iojustiç·1, 
dizendo que o porlo não tem melhondo; mas o 
que pos>o afi 'nçar :i.o nobre ministro é que o 
serviço é m;ü foito: ha. tres d1·a1ps, :il:;1tmas 
velhas, estr:•gad, '• s··m po1erem prestw ser
\'tço officaz. (.1pa1·tes dos s.,.s, Ulysses Vian
füt e Seraphico e co1itestações ele ovtros :Srs. 
deputados.) 

\'~jo pelos ap irtes que me dão alguns nobres 
doput dos que incommochm-so , f llando-se 
neste negocio. Refiro-1u·~ a um amigo dos no
bres deput.tdos, e ju!g.) natur"l a defes:J. que 
Ih~ fazem ... 
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O Stt. _ULYSslls Vvt11x.-1. :-Tom prcstaJ.o mui
tos sernços. 

O Sn_. P:En.:<:i;rl :- ... ru •s espero que con· 
cord _•i-:to comm1go,cotuo reµresent:lnles (j "<Jllell.t 
prov1nc~1:, que o sc1-Yit:.0 do melhor uuento do 
po1·t0 eh Pern aubuco <l oixa nrnilo <t d,~sc
j 1r. 
. . E' !H'CÜ'19,. ;i.k ·n do 8e~•i<:.o cl& extracc;,lQ d•i 
todo '' eh are:i., ottlro serd~o <:omp1 '"'ent·1r. 

o q11e s-.1 di7., po1·em, é <1ue ar ·p;u·tição do 
mellwra:11ento do porw de Pernambuco, é o t·c
ce1ll:inilo de um p ·ssnal pouco hi.1bilit:t1lo. Hei 
d ' wc 1 pa '-Ht • clesl:i. repat•lí<;i1o cm o•itrii occa
siilo, e infonn:i.clo, <lu m •srno mo•lo, µor <]ue 0 
fiz q·1anto :>O prolongamcnLo clu e>tr:i.da de S. 
F/:Ltldsco. 

o Sn. ULYSSES VIA:-;'.";\ : - o [ll!'lhomrncnto 
do p0rl(l ae Pe1·nam1.m 0 0 e rnna r•l)i:lrl.io!tO IHO!l

l~td:i )ielos co..-reiigit~n3rios tle V. Ex~ "' 
() ~R. P1~urrT1 : - En t••r'a ~ coi•ntr ·m oi• 

fall:ir cAt' m~~ni:> lin,!i 'U fNm, ;1incb reforindo
mo aos meus co-rclig·irnw.rios~ t":1 tfln(!O- ;o do 
um a>~m:1pto de b Oro! ·:n. (l.Jivc.<os trp:u·tcs.) 
~bs lrn1Ü()-!llC :<o '1'10 <h..so. po"~ll~ nã• > 11110:·0 

d,J-·~~!g1:-:Hh.1~ ~\OS n.oh1·0 ~ 1!Qputa.tlo~, r1uo honrn.n1-
lllt\ rom s~ns :1partes. 

O S1t. i.; .. ,,,sr·:s Vr.1:\xA: - Y. I~x. é inju~to 
p:c1·:1 , tOlll u:n"- :":·p:trtiçiio qtie te:n p1·8st:l<lu 
g-1·~1 ti :es SC.!"''tÇOS. 

O SR. Pi;h}:r~r-::~. µrirL rn to, ou nu t1·atar da 
nol':i pc>llle do 1\.ecile, no que es m·o meL·ece1• o ª'""' ' •los noht0s otC\)\tl:-1.<h~. \A;,01'.{(<los .} 

'fra~ rei ag'""' d:.t ewencb d" c.imrnii;~:to , que· 
supp1·1111c a ve-:1.J:·i de ilJ ~:üuO; 1kstin:.tdo, ü 
c_ouLiuu:u;::'to do: lt'"bali1··~ <l:t a 1\'a p •llC~ e1111~ 
h;.;a o baH'l'\J 1le SanL > AuLou i" ct<) elo llecifo. 

Si c11 qni.cc.>sc. p·.,dc1·i•\ :l\H'e;cr1t:11· nHtiLos a1·
gll!uculos, c,uh um. lklles lia.sbme fo1·te. 11'ª"' 
clele:·aunar :'. nccc;<:thcfo d 1 e .n,t1·11cç'lo dess" 
pnntc; m;cs ba~t:>. d izer q t1e "ponte ()x[$tcute 
tutu' ,IH·c .,j n~~() :1 t:v!os t:·[[h;Js qtt" ser,·cuu1<lc1. 
Iín ha$ de IJonis, e é pu~· dlc1 'l ue se far. t, .d:i. 
p:.i~sa·:clu d;i.s (regu..:!zi.a~. 

Muil s n)ZCl'I e n ;tacl,uuenlc no tc•11p, d;c 
~:'.rt-.1, a :t!l';ilomor:i.çii0 dos \londs o mH1·os velli
c1alos '''rn:> <liffi.eil, •1uosi ímp o<h·el, 1tr:1n•it1. 

!.!:" de t·cconhc<:.id11- ne e~sid11rlc " constt'ttcçllO 
d 1 nov:t ponw, 1uas, quando neto fo.~se ina4iavel. 
eu podcri dizer :10 nob!'e ministro ({Ue nos ti
nhiuuos o rlireito de e:>igit• do g-ovo/no geral 
uma unv>J. p"nt~. 

A prny nci;i. de Peru:i.mbuco llão Pª"ª suffi
cientemeotc p tra i so 1 Peruambtlc:~. quo ó 
a pro>inci' que dà ao thes.1uro, depois de de
duzid:ts ns despezas feüa~ com os serviços ge. 
raes alli, qt.ts.ntia superior a cinco e sois mil 
contos. 
VozE~: - Mais. 
O Sa. PE!l.F.TH : - Trata-so da construcção 

de um:i. ponte necessaria, qua em b:•eve se tor
nara iropi·esciudi,·d. porque no bairro de S rnlo 
"\ ntonio se construe1Li novas stações de c;~mi
nho de ferro. e entretanto pretende-se, 1 titulo 
de econorni:i.s,suppri "i~ a q u~nti. de 108:000$. 
lsto vi ·ia desorganizar o tr-.i.balho d·~cret:u:lo, 
cujas obras já. foram iniciad.1s, h:wendo--se gasto 
tl"inta e tantos contos. 

D7vo, pol"é:n, dizer qllc n:to convem que o 
~ern~o d::i. nov:. ponte continue a. execut·,11·-so 
por :dministra~lío. 

Prefirn quo ~cj:' co11trattd'.l, confürulC a. 
emenrlcc, que as$1g-n unas. 

.o.sa. ALO?rn1uno: -Eu creio que o nobt·c 
mmtstro ccce1ta a etuend 1 . 

O ~u. Pmn::n1: - ne;;e.);i.vi; ouvir e;r;a tle
clnraçao. pot'<iue :t e:aend, ci assig-nad:i po:· di>
put:i.i:lvs lib~r"~' e consor•· 1doros, rcpr0sentan
lcs d,, p:•ovinna, r1uc n:lo se podt:•m <l.\st•ü>c\w 
neste negocio. 

A dc~hu•:i.<;lío d·11i.1bre ministra,<lc qne acAi t·1 
e~t 1 e1l1~ndct, tr:i.11q_u\lliza-me e fat qu'l collclu·1. 
re>en·~ndo o m ,;5 <jUO linh: a dizer para a ter~ 
ce11·:i. füs·~ussão do cr,,) mento do selt iuinhtedo. 

(]InitD [>cm, ·;·,m ito ue .. 1. O o;·a,l.or J f<Jl.ici
tado.) 

O Sr. F1•an.ci;,;co Sod.11.·4: - Sr. 
prc'iitlon tc, p~~P'>sitaltuento rne tenho conser
,.,Hlo cafaJ~ nesta dupb. scss:io, por:1ue não 
tenho q nc'.·ldo L0t1üu· o tempo :t esta.. ~ut~ít-:;b. e:\.-· 
lll4'.1·a. c.inuitó rnen(JS ~\o ga\·ct~uo n-:1. p·!ss.:ig-01u 
<\as ~c:s :::.nau:.; o de t11das q ~1;intas nrol'i
Ji;nci:is •[UC entendeu necessat•í<ts Jl:l.t':'I. "- s,to, 
[1ermr.nenci:1 ~l:t :1dulinist1·:.'ç'b '!º.Estado·. a q:.10 
tonho. pr~~ht<:O m<la. apot0. \cJo-nic forçado 
~ 5;\ht:· ch·stc p~O[lOstto P'l:'(i. co1lt •;u·i:n· em 
parto o pa:cec:• da hoiH·Mh co111mie~ão do º'"'ª
mcat~ <h agrictt!Ltirct.. '1 <JllC t•uubcm pc t'lonço, 
m:i.s :to 'lll'Ü 11ão [»tde prestai· minh;i ha1nil.lc 
assig-n:t l:u1·~t ))é-1~1s 1•:tzUcs: q=;e ,-ou ~~.:po2~ f! !illh

m~tter· "'º e~.-1,.recid,, juim cla ' '"'"'\l'.1. )l inha 
co ntr,,ried:ul~ ~ :·t,.1 ttclla ~:1;·te cm rp1e catcndou 
a nolJre cr>1t1u~1ssão q'H! n:ts t1úO!hH1li:t~ np:·cson
t:'l.d t~ pa<li.c ta:ubcm incl 1i:· :t <h ,·c1·h" <!e :ti
nad:\ à m:rnlc:iç1 e s:istcnt:.~!ío do i1npn:·fa[ 
instit 1tn rlc ag-1·ic11lt11r:t d:1 m[n!i:t JH'o1·inci:1. 
,~liminatHlo-:< lotaliMnL~. · 

O S11. P11.t~co PAl\.\I:>o:-Foi \lm" g~""'l" ii\
justiça. 

O Sn. F1u:-;•:.1sc;u So1m~::-l11q1nne1t1cnlc não 
so pódc dcslruit· e 111Tazar se •viços <lo lnn;,r:c 
chila c1·oado~ e 'J'l<J c:omp«O:notlcu1 niiu 110 1nena~ 
Y:i.nta..,:-cno e pt·ovcitos em 1uu pt'o:>illlU foluro. 
(A11oimfos.) 

{) imperial iustiLuLo l.t:ilii:tno Je agricullurn. 
que tira s11a ei.:istencia cio 185\J, desde 1876 l[llC 

esL:\ cJu 1·ertido em unia escr>la p1-.,Lica de '1"l'Í
cultura. Ndla se ensina e estã 1nstituido ~1iío 
só o ensino profissional thcorico como o onsino 
pratico. 

O honrado deputado pelas Ab.gõ\\s. que hon
tem tão brilhantemente discorreu sobre Yn.rios 
assumptos do ministeJ."iO da :i.grícultura. foi um 
pouco infiel no c:\'.:uuc dllS informações que 
disse haYer colhido em diYers:1s pe~as officiaes 
que cor;.stiltou, e que nil'.o :i.honam aquelle e~ta
bclecimen to. Não é, por e:<ernplo, e:mcto que 
o fallecido conselheiro Bt1.'\1'<lue d$ Mo.cedo.cuja 
memori:i torlos nós re~peitamos e venera.mos, 
como a de um grande p:\triota e servidor do 
Estado (apniados),t.ivesse dito que ~qnelle insti
tuto não prestava serviços de qualidade alguma. 
E' perfeit:u:nente inexacl.:l. esta proposic;.ão.O que 
disse o fa!lecido ministro foi que era de commen~ 
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t.i.r-se quo tt(1nelle instituto não tivesse aind:i. toda deputaç.ão da. minha. provincia., coruo j<i 
pro<l117i!lo todos o:> re;;ultados qne era p:tr:i. de- era.in os de seu illuatrado autecrn;sor o D1• . Ce
scj««-se. Ell tenho esta m · smn opini:lo , por- sti.r Rios, cujo prGgr,uuma cstà sendo seguido 
q~anto 'luizer'" qne já os pudesse ler obtido; e é de esperar que nos de os resultados que 
mas tenho igunlme11te a de que, n<!optados to- de.~eja.~nos. 
dos os melhoramentos aquelle estabelecimonto Ouç.am os nobres deputados, e depois respon
nec.e•sario. pôde vir a. s~• conrnrtirlo em um:\ d.un- me si o instit11to deye ou nuo merecer a. 
escrJb de ag-l'iculturn. modelo, como desejamo•, consignação Yotad~. cm unt longo pet·frldo de 
e t'rn1 elementos de ser. annos n.nteriores, riue hoje se bus~;i suppri-

$i nbro, "onhOL·os, o rclatm·io do antecessor mi r (lê) : 
do honrado ministro, o meu Jistinclo amigo o « :s'o intuito de melho1· servir ã hwoura, dif
Sr. \•(\l\Sel11ei1·0 s.1raim, ig-tialmentc di~lincto fundindo e propag!mdo o ensino profissional 
filho da mil1hn pro\·in~ia, ''E\io que, em '<'ez de a.gricol:i, o instit1llo fundou uma escol11 de en
propor a reducç<"io da elinliu«ç1<0 da verli t1, ao siuo superior no~ terre11os do antigo engenho 
contrario diz ser de necessidade alarg-al- :i e S. Bento das Lages, p1·opt·iedade dos religiosos 
t>1 1~1 11enl:ll-!1. . Beocdicli nos. Essa escola inaugnrou se ·1s tra-

i~is t1s f>n lnHas do eminen te brnzileiro, balhos no anno de 18i6, >;OU :. di1·r)cç:1o do 
obse:vador pratico dns publiros ntlgocios . Dr , i\rthur Rios, após um longo tempo consu
_.1: P"'g"- 6i do seu relntorio diz S. Ex,: « Apez::tr 1 mido na consir 11cçi!o do edificio, que ó su 111-
d.1 i1npropricdade do si Lio, l\ escoh ag"ricob d:\ 1 ptuoso, e suas depen~encias. 
Bah:a põde pre~tar grandas serviços á 1:\- Começou com 13 a lumnos de freciuellcfa, hoje 
vou1~1. e necessita. qn:i.nto a mim, set• suu- conk'I. 33 m:.tl'ieulados no curso saperior de 
veõl~ ionad:i. c.>01 ,.lgnma largueza que lhe por- :i.grono"1ia . . Jâ. 12 •lc seus :iluin nos con..,l•tiram 
ruilta re.1hzar de modo cnb:i.l os fins de sua o tirocinio escolar. recebendo o dipiom:1 de en
ct•eação. n genh.eiro :\g-1•onomo, entre estes :\lguns appro-

Si consulto somelh:mtemente o rabt.orio do \·ndos com distiHc~iio. Delles uiu est:i. c111preg-ado 
ho11ra1!0 minislro,a quem neste mom~nto me di- no mag-is t~ rio n:11ucsru•\escola,out1·os ncl1>\m-se 
r ijo. "ejo que dis•e S. Ex. ser in·lispen$avel a tes :i d ·S p oprie<l,\de~ a.gricolas d<~ S!l:1s pnis 
manter essa ve~b:t, t;!o inj 11st.-imenle Yerbe- ou àe t:ibricas indnstriil.es Ott ser,·in<lo coruo 
radn. polo nobre dep·i tado das ,\b . .,..oas. Em engenhei1•os alt)dliares em algum,\s esL!'ad;is de 
>is1:1 d·: t ·,e3 motivos e semelhantes recla- ferro. por is~o que estndam tan1bet11 0ngenhuri:i. 
mações. me pa:·ece que e in,iustiíic.wel (> pen- rt1r:1l. 
samento ou o desejo de su ·p:·imir. 1·es tri11gir O curs:i consta de r111~,Ll'•l .innos; tem sete 
ou cortar uma. de•peza que cst:'t sendo rle cadeiras. inrh1sÍ\'e a de n.gl'iniltura, 8oli um 
g t•ande 11tilida<lc pratica.. (A..poiarlos.) \ jihno nm tantn l":l..<to, "JllO :ibr.~nge t tvlo ' (t•le 

i) honr:ido depntado pehs Alagoas disse . ho diz re5poito, e !\. de zootechnia o vetcri11a
honlem •1ne ll>L eommissão já o nobre 111inistro : ri:i. toda~ re~idas p_or profes~ores habili tados. 
hnvm apre~entado rnohrns pelos q>t:1.es n:io se 1 O eusmo e theor1co e prat1co, t:mto •1nnnto 
<le,.eria cortar a vero:i e te1·minou o ~au cliscurs<J 1 e possfrel crn mn'- ascob a ind"' nov:. e mal do
l\sse1·er:rndo ' JUC se vangloriar ia muito 11ue, t>o1· t:tdn de meios que lhe fa e.ililem :~ :1 c<1 •1isi~. fio de 
ar:,umentos que l\Jssem trazidos no deb:ila e i bons "])parelhos, de instrnmcnt0$ e m:Lch inas 
lho fossem ap~eseutndos, o honrado minist~o 1 modernamente applicad:ig :i a1;Ticn ltnr:1 e in
não itccitassc a suppress."io dri verbn. (.·tpart.:.<.l 1 d•lSlria~ a;:-ric11lne. Niio obstante e~ea carencin. 

Si \". Ex. consnlt rir o ap;u1lm111onto de $1)11 do 1•oeurso•. tom seus labor:itorios de chimic.,, 
diftc urso hojo publica.do no J)ial'Í(> O(firia/, rnincrnl . organicn. ag-ricl)la n industrial. Tom 
cert.1mente l:i ver:> o qu(I acabo de refer ir. um :::iliiMte de physica, um importante museu 

O Sn. CAr..L\I.llO REzi::xn}; :- 0 nobre minis- <lo hist.ori~ n:i.Lurnl. um:i h~liliothcc..~ e dispõo 
tro a•:citou a idéa d:t snppress:io. de a lg-111ts 1 ~str111nentos_ og~icobs. 

Anne \a a csco!:t, e:s:i:ste uma fazenda, oude 
O Sn. Ar.n:s DE An.\t:JO (ntini.w·o da ag;·i- ensaian1-se diversas culturas especi:tlinente as 

cultara) ·:- 0 relator da commíssão j:i decltlrou da c"nnl). de assucar, fumo, 'cafó, mandioca. e 
o contrano. cere:ies. » 

O Sa. C.H\\'A1.no REZEl\'DE :-Então 0 que pre- O.ra, s~~hores, deixat· morrer. uma ea~obi. 
valeco, a opinião do ministerio ou da com- ngr1cola p montada. nestas condições, de um 
missão? corpo docente dedicado ao estudo e ao trabalho, a 

o Sn J T . H . l educação. de seus alumnos distinguindo- se peh 
• O.\QUm AVA!IES • - a de pre~n ecer ioteiroza. de seu caracter e honestidade com 

a da cama1·a. b'bl" h d d 80 000 l' uma i 101 eca. e m.irca e . vo umes, 
~ Sn.. Fn.\xçisco SoDRÉ:-lsto V. E:i:. de- ã falta, ã mingua. da exígua subvenção de 

pots podera di<>cutir e eu, si ti ver occasião de 20 :000$ annuaes, é dar-se um passo para o 
lhe responder, dil--0-ei. Por a.gora estou re- desanimo, complet;i, descreu~ do ensino pl"Ofis
futando os argumento~ do nobre deputado pelas sional neste paiz, que da agricultura., mais do 
:~la.~ôas quo. entendo não ser de utilidade o que de todas as industrias, tem tira.do e ha. de 
lnatltuto agr1cola. Par:-. esclarecimento dMb. tirar suiL grande receita. 
aug:usta. camara eu peço licença para ler certos O nobre deputado pela,s Alagõaa lamentou 
top1cos de um relatôrio que acabo de receber que o instituto bahiano de a.gricultura demo
da minha. provincfa_.do mui to illustradQ director ra.sse em terreno ingralo e não tivesse ensino 
daquelle estabelec=ento, o Sr. Dr. Santos pratico· acabo de demonstrar que tem ensino 
Silva,cujos conhecimentos são reconhecidos por pratico 'e que S.W applicM.os e aproveitado• 
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nesse ~~sino divel'Sos lavradores po~res e filhos 1 O instituto tem se mantido até hoje com a pe· 
de familias tambcm !>obres, q11e habitam aquel- quena dotação de 20:000$ pela província, 
les logares, e que _sno empregados na c~ltur;i, 20:i)OU$ pelo Estll.do e 4:000$ das aunuidades 
da caim .... do crifo, do fumo, da mand1Ma e de seus alumnos,e certamente com tão pequení> 
outr~s cereaes que pl'Oduz a provincia dii. receita jà. o instituto tem apre.;entado tr.•baliloa 
Bah13_ de que estariii. dis~ensa.do, aueuta :i. exiguidade 

Eu. ~ntendo .que o institu.o, como @ilooh de renda e.oro qu>: ~ dotado palos poderes pu
theo1·1cct e prat1c' de agricultura, não é re- blícos. 
s\.ric~"mente uma fonto d~ receitit. 

O Estad~ nio póde querer consider~r corno 
tal <.ull c~tabêleci1nento deste genero, senão 
como um centro, um aucleo de instrucç.ã<J agri.
cola. em suaio dh·ersas e ~ultiplas applicações ; 
e, \)Orta.uto. po<1co irn.port.a 9ne o terreno onde 
funcc.ion& esta escola a.g-r1cala. seja mais ou 
menos rico de ~eiva e ubet·dade; prefiro :cté qne 
o terreno nã.o seja. tfos mais fortei~. para se lhe 
pode.· a.pplico.1· os melhores SJStGnias de pre
pa1·0 e apet·foio}oo.mentus da. scienci·~. para se 
api·ende1· e ensinar o adctbo o o amanho d&s 
terras. o ri ue ~l voz fosse esci uec do nos terl'e nos 
ube~rit.o.os d~~ nos$:i.s virgens tlo1·estas, em que 
a cnllura é rudimenta:', ó apenas de plantar, 
semear e colher. 

Pot·t:.nto, v arglllllento do nobl'e deputaào 
pelas Ab.góas n~o tem funda.inento, e neste 
ao:ao em ottl.rôs pontos não é sufficíe11te para 
con<lemn·•r a verba com <11:ie se custeaw. nte 
ag·oi"i o º in~tituto bahiano de agticultur.l. 

Diz aind~ este relntorio (lê): 

« Q11e os serviços prestad1s ao estabeleQj
mento pelos quatN pr~meirvs membros dilo 
dfrectoria, sobretudo o secretario e thesoureiro, 
são de muito valor para. prosperidade da es
ccla. » 

!\"ão menos nota1•eis são lam\Jem os serviqos 
do muito digno rrosidente da. directoria, o 
Sr. T:Jarão de S. Franei~co, que em sua. intel
ligente e actirn ad1uinistraçiio procura os 
meÍu$ de realizar o· grande dcsidemhem de 
uma esc<>fo. -agricofa. na p~ovi11 cí:~. 

E toda esta boa 1'01ltudc, to1o e~te zelo e 
solicitude por um grande mellwramento, por 
uma instituição de roconhecida utilidade devem 
fic:<1· despe1·diçados, ínleirà1nente d sc.urados 
pela recusa de uma subvenção de <!0:000$, co1u 
que se dota aquelle C5tab~lecirutnto de 18i0 
para cá. ? 

Buscando ainda info1·m:1.ções no relatorio do 
anteceseor de S. Ex., alli encontram-se os se
guintes lisougeiros dados: 

-« Nos termos dos estatutos a pprovadoe pelo 
decreto 11. 5. 959 de 23 de Junho da 1875,ha por 
fim a escola i>gricola da Bahia p1·apara.r ope
rarias· e Nlgentes agrícolas e florestaes e ~
bilitar agronmnos, engenheiros agricola.11,. sy_lvi
cultores o veterinados. 

Solemnernente inaugu.r:i..da a 15 da Fevereiro 
do 1877, abriu a escola o curso àe ·agronomia, 
professado em quatro a.Uni;>s e em sete cadeiras, 
no qual se matricularam 20 alumnos, tendo iO 
recebido a. 23 de Janeiro de 18Bi em sessão so
lemne, e depois de haverem defendido thes011, o 
titulo de engénhairos-agronamos.» 

A escola está creada; o que é preciso é d~r
lhe o desenvolvimento \)-OSSivel, e 15to se nã() f\i.z 
sem dinheirii; 

O Sa. A:<:ntU.Dll F1r,CJEnu:-:Os soclM n:to 
pagam eontrib11i~ão? · 

o Sa. FRA:S:CI~CO so·oat :-Os socios foram 
os primitivo~ dru>.dor~s ; po.· occasião da. fund,i
ção do instituto, contribu1ram com sua joia, e 
algumas não pequenu; estas joiiLs prodct<Í«arn. 
cem contos, m3S esta \·erba acabou-~c. foi em
pregada e consllmida no edificio. 

HC\ie só te1.o. de rendimento as matt•iculas de 
e~tu~anteo;, c:tcepto "subvenção geral e pro
v1nc1a!. 

O Sa. ANDRAUr; F;mrnm,1.:-~'ão podem ad
qutl'ir novos socios ~ 

o Sa. FllA:>CISCO Solllul:-lsso é muito dif
ficil ; neiu o institt1to póde ficar cstadonario S. 
es .. s1·a que se adr1uira.m novos socios. 

Ora, nào sendo possível existil' aquelle esLa· 
l.>e1eeimcnto sem este auxílio tio EsLaJo. deve
remos nós acal>ar com o ensino agrícola profis
sional e ; rJ.tico que temos na Babfo, i;ó para 
econ 11ui.sar e lliiO dotar o instituto com 
20;00lJ$000 1 

O Sa. A,>;n1unl!: r'tGUl!llll.-1. dá um ii.parte. 

O SR. FRANctsco SonR:B:- .Jà di$se ao noht·e 
deput~dojque m soc!oa nao têm ma.iR obrigaqões, 
foram doadores que se remiram com o pil-ga
ruento de smi. joi:i., subscripçã<1 ou cousa que o 
valha e melhor nor.e te Ilha. 

O SR. A~oRADJ-: F1c;u.1mu : - Adquiram 
novos. 

O SR. Fn.u~cisco SooRJi.: - O meio •1uc 
V. Ex. lemb1·c. n~o ê pratie4l. Poderão yir norn~ 
doadores, mas essa~ doaçiíes serlr.m p<wa d·~r 
maior desenvolvimento no ensino a.gricola. 

O SR. P111sco PAiu:sa : - E' predso ni<ll as· 
queeer a circumstancia de <llle ji temos aUi 
dis ipulos vindos de ouLra.s provincias. 

O Stt. FR.1.xcrsco Soon:E : - Eu acabei de 
ler que hav;a. :38 matriculados. 

Senhores, me parece que, qu:mdo dotamos o 
ensino superior da.a faculdades de medicina e 
de direito com cadeirlLB novas, de todos oa ramos 
dos coubecimentos .li.uma.nos, com custosos e 
dispendiosos laboratorios, não devemos regate~ 
uma pequena. cifra para esta escola agricol& , 
incipiente, e yerdade, mas de proaperos ra3ul
tados futuros : ê uma injustiça ela.morosa que 
,·oteni.os 400: 000$ e 500: 000$ para o ensino de 
direito e de medicina e queiram.os dcixur a a.gti
cultura, a hwoura, primeiro e mais vigol'Dso 
manancial. das rendas put:>lieM, em condil}ões 
tanto ou mais rudimenta.es que 8.$ dos tempos· 
coloniaea; e tudo isto, senhores, qaa.ndo nos 
escasseam os braços; quando a propaganda 
abolicionista levanta o collo pau aniquilar B 
e~tinguir o p11queno elemento de ·trabalho que 
~emoe e aind& resta ; . qua.ndo os g<meros de pro. 
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duc~iio do p~i;r. n:~ olit,;m :>. rcfacç:h dos direi~os 1 O ":l)JS'!'º _en; tl'l·• ~e falh todos os _dins 1~'10 
,1:; cxriorta\'a 1 ! 1:. 1·t• rdade que o nobre m1111s- nos pude int:mHhr ; cksde 'J!JC entrei n:L nda 
tro d:c fa?.en•.b pmpüe ng-orci tt rcduc.ç:1o ,\e ! public:i 0:1ç1 dizer e fal!:n• que est,unos :is su~s 
z •/0 nos direitos de o:s:pol'lação do c:cfé ; en ; portt\s. Gr.1,,,:1> a Deu:;, o dics frru ainda ntfo 
hei de L1.m\Jem pedir guo omi. rednc~ao scj•t ! che :·ou. 
e:s:tonsi1·a '10 nss·1c:cr (nntit1H apoicldos); e. si P~ç. i :t•) nobre mini~ll·o q11c se ni'io ap:"·o:•e o 
me fôr pc~mitti<Lo tomar parte nri. discn~sfio, 1 nK" "tilei•·a ,·e•· l'n1>tt•a<l:> $eu mupenho na consi
e:1t~o :n·istrarei que º. n$311car c"tà em cnu- i g~ª'-'~'.' d.- di1Uinuta ,1uaati:> d~ _2•.l:OO()S. qne 
d~0u~s rnfo1·101·cs ilO cafc :, •iU·~, qll:tn.llo l)à pr~- , n:<1 polo ,\o mo:ln algu;u d~se(ruhb -~v o o ·çn
\"l?1c1:i. solft·c1n0s a J•CSLe nas co.11nas durnnL,, tz mcntu .,·cc·:;l tio la1pcno. Fi1ÇO, JJorto.nto. 1·c
:•nnos o -.-e1di:1mos o assttc:i.r a 800 e 1$ a j eor1h11,lo ns pnla1·tns dü nuhrs 1nini>t ·o n • sen 
:t1"1'.1l)n. os poderes rmblicos náo fo1·all1 em ali- t1llii1w 1·dnu:i1. 11:il a;1 cHo par:c 'l 'º ::i. E,:. 
xilio <-h l:H'Our"!l (;o :tsStlc.:u·. conÜ1"1nc. rc~1::v.uc a salJ"1:cnç:tJ clastü1:\d:i ao 

O Sa. A:m:aD& Fwncnu.:-Os tlircitos fo- im 0c1·iu l iusLiL•!lu IJ:d1i 1no ria ngrk:llnr:i.. 
i':l.lll dinúrnidos cfo O:\ 7 "!0, (Jl uito '"" ' il!.) 

O Si~ F 1L\X•"1srn Snnnll :-s; c:i t.h-c : oc- São li.la"· a.poi,i<las e póst:ts em <lisc11s;fü1 :1s 
c~sião do di.se11tir hei tte íund ·111entnr 0 incn segu nle:; e111en..t is: 
\'.Olo. Eu n:fo tenho dnvirh c:u rnta:· ,. rerluc.;:1o .\o ~ 1D :>cC?e.'ce:lte-~e- m~n·h11lc' o~·)
<le 2 °/.1 p:Ll':\- o c::fo, C·).111ta.11L.) 11ue se,i-t cx.~cn- \'e!· no fLzcr o.s estu !tis uocO'i$:lr.os pa:':t a 
sira ao_ as:~ 11c;"t •.·, 1Jltü. ig-1ul protecçiia _mer~:e 1 1.·on~L1·11'.:. \ f.io ;le a1.~udc :-3 no sc~~~o <l.~1. pt·o.,·i~t'!'.:t 
pn.1·a n;:o llca~· C.i:.L 1.>d:os:t u-x.1.·~~P~·~lo e l'.::•-i ncc1- du B.! 11 G!'aa. li ~. - Tlt,f)rti)'l. 'O rli.: Sow:;q . 
rncnto. 1,. · l . · 1 ... ~ .·\c ,~:tFu a u o~\·a1uc :1liJ ~ ~1 •'l.. ;.,'T .cd lllr;.\: 

OS<\. dt.Yssi>s \ r.~:;:.;,\:-E M akodão. . . 
· ..... F!c:t o g-()\'P.ruo .-1utt1rtz~vlo ·L dcspenrlúr- n. 

O Sit. F1u:s-cuco >onin::-0 :clg-1cLlo. 1e:a qll:onti:L 1Lo -iSO:O.)(J:) com n ensino ::i;-:·i<·ola. 
V~ Es:~ t.nch ~·iiino~ó u'..i1:i. c11ltrn°:1. f)ll ::ts! e:·: incta -1"'.'ro,;1,r:; ltowpeu.-Josd 1!aria,i1io.-J. 
no nu:tc, e~ si n~1o tiy~;· alg-ui11 m1~ilio~ te1vio :~ llas . ..;vn. 
des:l;>p"rccer. 

M:i.s.·1u&nto :co ass!1C:ir. ll'lCJ nií-1 d:i z;; Li1p1i
dos por i~ kil~1gr:~l:1rn ·s b~·utn~. O U!ua. la\~our 1 H.estal1elC:t:~1.-s·~ ;\ v0rba do ~1·t. -1° <la iro;loS.La 
11nc p_·e1·!sa rlc .-uxiiio· . Si o P fé, •)n1 yi~· Lurle <tio ii"1:1nd:-t snbrencl•·'· .:· C••m :\ t111:uitia de 
dLt. (1i.11i il '.1iç:"ü.1 dos proços ilO:S iw~re~i.dus rt~i Eu.. ~d 0 .. :0--t {'·iut1~ cont .. s) o imp·~:·b.l in~ti~nto 
l'<ip:i e dei A•ne:ic;:, Le1n l><tix:do Hrnito. a b- IJahi·::w de :>.g-1·ic1lltnr 1. 
voa;·~ rio !l.::isuc:L~· n~o 12slii ea1 1 11~lhm·cs c~nlJi.... Ril)~ 1 :~ ;(~- .lu 111io 1ID 18:~2 .- V. So1 /n:. -
çü 1.~s; e~ ae app~~·cc c o Jyn u~ .-1ue scj: gi.;:.11 o . L· • .-.:thl-~.,- s,.-.i.i ,;l~r,,.--.P,·i,-; ·o Pr,.·,u: .... n - R11.,·rio 
vonh:i P"-'"" t<.,.·los. da G•.ic<ily .-.lrn<t}ll í'iidw .- lhv17o 1la. 1' ;ui'G 
s~nhor11s, n'."in ~º~-l d;"..rr~1oll0s fLllü cuten<l~:a dit fl,i,'J'd.- J,, ~enc:() Al +'.6~ .- Ce~tT,J' z, , IJl .. a .. 

ri:ie as (:irc11rn~t:~nl'itls fin;lnceit~lS do pah Ci-Uo -ntry J$,o·iHi;-.·ri .-R,irl. 1·i!/HCS l.J1'.;1i_u.,,-J[a. HUi1l 
nas 1w~ll10rc.~ c1lnrli1.•.õ,.·s. nrns t:vnblJUl ?iãn :iO!l Carlos.- F;'1tn ';lin Dot·i,r. 
rlaqtrn:llcs rpie rintcEdB-m ~lªª cst:1o n~'..s peirJr~s. . . .. ~ _ ~-
A; iiu:Lll•;as d.i B:·azil nfüi siio p~iotc> elo ,1,lo tlS) O ,,.,r. ~.r~~rtnu F'1~~tn.e~'"'c'> l• t-
,Je mnit l> E~t:do.1s o:u·op~us. Eu tenhu ttdu 0 \Ih.o, \t)Jl1 'n~lu ' '.1l'Le n;t. •.ll "'.ltS '": tlo o ·ç ;
Lr,1\nlha de _co:npuls:i.r di ,•enJ.s revistas e al- monlo 1lo. ''",'ust~r10 ·~:1 ag-,·tc11lL·1t•:1, o ' ~"'n.'!'.:"º 
m:mo.ks est:i.Lt5t1eos, e niio Lealio cncuutratiO <JUC 1•el" ,en~tll~•-nto ,[, ~· · lll ulo. '!'te lh tn~·'''"·º 
as fin:rn~a' <le paizo3 qn~ ª'tlli cit:inio3 eonst,>u- '~~11 paLnot1suw. Qu •nitu o :i.nuu l' :,;<:do d"~'1t1u 
temonte est~jum cnt circ:imsta.ncia~ mais farn-\ est~ mosmu 01•çaiuonLo. occ.11;1an (!ilc 11t11\1~
ra\·cis <1ue .a..; ú(HJSH:i. lGrLo. u:a 1lo.s ~:i..~·. 1 ~~L~to 1nt\.1s nobro!i. um •.le~ 

Eu não _q:icro que. 0 Es~ado scja.prodigo, ma. 5 1 h:•:iz~c1ro~ m:i.1~ ·h~tl!lc,to~ '!u'' llr;ulor lc'." ~~ · lo 
tambem nao quct·oqacsc,iaavaro: q:iei'o« cc?- ~1 fo;Lun:i.,de ~n<:ontra1 nosh_urn~Jr ll<rl,t 111\1 
nornia discreta, nus não a economia usurai·iu. publica. hm nome d:1 s ia :irovm 'l!l. 1:cn-le Psto 
Entendo que o C:stado uão dei·e aferrolhar 05 prei1.a da mais anl st't homen·1gem 't uiernor1a 
sons thesouros e fütda despendei· nem ga.star, de IJuarquo de :\fac do. 
nern mesmo com as despe:.:as do ensino ou co•n Lamenta o or:i.dor sor obrigado a ro:1tentear 
as de n<>o1;11reza e gencro rep1'oductivos co1no uma antithese qu 1 o actoi;Ü ministro da a.gri
estr~as de fa;•ro, fabrica$ ccntraes e tant«s cultura. a. •resenta., quando com arada a Slla 
out1-a.s, donde o Esta::!o pôde e ha de colher a<irninistração com a de seu illustre ·:\llte
grandes vantagens no futuro e elevar assim eessor. 
cada vez m'lia a s11a receita., que todos os ltnaos Chamando a altenção do nobre ministro · :i.ra. 
cresce e sobe• um dos s.~r,.Jços mais im orta ntes do se11 minis-
Co~ a. abund:i.ncijt de nossas colheitas, in- terio, sente fazer-lh:) da tribuna um :"cdido, 

dust~1as quo se vão desenvolvendo e outros que que não teria feito ao seu antece.<aor. Eate 
se vão descobrindo o civilisa.ndo como as ex- rescrevia. as r.rovidencfas antes dellas lhe 
tractivas de to:l. t ma.<gen:t de nossos rios ao ex.· s~retn r ·clamadas. 
tremo n~rte, não devemos reeeiar a pobreza A provinci:i. de s. Paulo de-ve a Buarque- de 
nem 

3 
miseria.. Macedo um acto de justiç " a ele .. ação do seu 

_O Estado não e o individuo q11~ do lucro3 correio a pri1aeirs classe, e agora pede o o·a
nunguaclas e certos não deve se ab:Uanç:ir a uor ao nob:e miii.istro ,1ue augmente o. numero 
em prezas que pareçam arl'iscadas. de linhas da sua provincia, } rincipalwen te 
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para as localidades do sul, onde as viagens do 
correio são ra.n.s. 

Pretendia o orador discutir larganiente o or
çamento da. agricultura, m:1.11 a. direcção dada. 
ao debate ua. '?a.mara o impede de desem.~enhar 
esse comprom111so. 

Si occurasse po9Íção diversa. da. que occupa, 
si pertencesse á. :minoria conservadora, disporia 
de outros elementos. 

Os xninistt·os, porém, têm h11-bituado o !':a.rla.
mento a discutir e votar sem oonhecimento 
pteno da ma.teria.. 

.!. çamara testemunhon como ama. emenda 
1uscitada 1.0t' um membro da minoria conser
vadora e aceita pelo nobre presidente do con
selho ·foi a1>resen tada e votada, sem q ne a. dis
sidencia libera.! pudesse discntil-a e (IX,:licar o 
seu voto. 

Não a;iroveitou o precedente de 1871 em que 
a maioria conserva.dora attendeu ãs reclamações 
da. minoria, não consentindo no encarramen10 
da discussão de um al"tigo ai.Ilda nilo d'scutido, 
mas parece que aproveita.~& o precedente actual. 
A' ultima hora. a. minoria conservi1dora apre
sentará emendas que o governo aceitará., dei
xando apenas à dtssidencia o direito de pro
testar contra este facto que o ora.dor qualifica. 
de escandalo. 

Durante dous annos colla.boraram na lei de 
locação de serviços as m iis. nota.veis inteUi
geociu dos dous partidos : en.tret~nto, essa. lei 
sahlu ta.1 que b:oje ni11guem a. quer, nenhum 
governo se atreve a regufa.m~nt:i.l-a. Essa lei 
é um p.rete:.:t.o constante para. consulta de advo
cacia. 

Desejaria saber si o nobre ministro pretende 
modificar essa lei ou si concorda. com ella.. 

A questão é mais im11orb.nte do qu\l ;carece 
á. primeira vi11ta. A dis~üdencia. nada alcança 
apresentando projectos. O p~ogramrna minia
te~ia.1, esse progra.mma. enorme da conversão 
da divida, niio dtí. tempo de curar de uma loi 
de locação de serviços. Si o governo não póde 
cuidar disso, m.uito menos o póde a disei
dencia. 

A idéa. ca.;iit.tl do projecto da. di~sideneia é 
da locação de ~erviços por lei provii:i.cial, não 
duvidando o oratlor Íl' a.lóm, para. ?edir s 1o
ca~ã:o de serviços po~ contr-a.tos municipaes. 

A's notas tine tem tomado o nobre ministro 
pede o or1tdot• que S. E-x:. accresceute com um 
ponto de interrogação esta e colonisaçãe chi
nei:a. > t O que quer e o qa.e pretende fazer 
o g .werno ? Este systema de reservas j:i não 
serve e obriga a. opposição a _tomar tempo 
com perguntas a.os nobres winistros. 

fün relação à eotoni$ação chineza, eslim:iria 
o orador que o nebre ministro ado t&"8e idéas 
mais eJtaCtas. Não quer qne o governo vá. bus
car china, mas ciue ensine os meios de bus-
e&l-os pelo tratado que celebrou. 

Chama a tarnbem a. attenção do governo para 
as condicões em que se acha a íalrica. de 
ferro de Ypa.uoma, que apeze.r do merecimento 
do seu. ~irector d8. prejuuo de cerca de 
100:000$ annua.lmente. Pretende o nobI-e 
ministl.'O que a fubrica continue por conta 
do Esçl.\<l.o , ou pretende vendel--e. ou arrea
da.1-a. 1 

Fez o orador hR. dias. 'l!m requerimento, i>e!
gunta.ndo ao nobre trnnistro ·o que pretendia 
fazer cmrd.a.ção is communicaç\Ses para Mato 
Grosso. Entre os diversos projectos para com
munícação com Ma.to Grosso pa.reoo que o no
bre ministro ainda. não deu preferencia a 
a.lgum. 

Annuncie o governo a conolll'l'encia para s 
const1·11eçã.o de uJIUt estrada de Guarapuava a 
Salto G,-,, nde, dê o governo privilegio para a 
navpg,1ção do Salto Grande em diante, que a 
estrada será feita. Póde atá estabelecer a con
d.i1:.ão de que a estrada se faça no prazo de seill 
a. oito annos. 

J!i. se vê qu~ a e~trAda para Mato Grosso não 
é Um"- q u~stão difficillina ; ba&b. o governo fil.~ 
zer alguma cousa. 

o nobre minist~o em s~-n relatorio ea-creveu 
duas primoros s p~ ginas a.obra a catechese. 
Não saba o or 'dor o quo veiu fazer e3$'\ questão 
no r~la.torio d~ S. E'll:. Cat~chese nunca exis
tiu em parte alguma., n em o ora.dor conhece 
r11ç:i que modifique outra . Tem visto uma. raça 
m ia forte absorver out:a msis fraca, mas mo
difical-:i.. nunca. 

Conhece o or ~dor es nossos indioe para afi.an
ça.r que raros são aqu:~lles que se transformam 
em bons trabalhadores. 

Concluc, chamando tambem a attenção do 
nflbre minisll'o para o e&n:il d ·l lguape no. sua 
província.. Cem a quantia de i5:00U$ ou 
20:000.~ pod~r-s~-à. modificar as condições de 
navegabilidade desse canal e impedir que de 
um mom'!nlo para outro a • idad~ s ->ja a.rrasoW.. 
pelo mar. Pare.e e qu-~ o governo não tem dado 
i1oport •n.cia. aos r •le.torios dos eng;;nheiros que 
o für:i.m examinar. 

Muito agrti.d 1cerá ao nobre ministro. si o.tten~ 
der a.os seus r~cl '.mos, e l 1me11l•rà., si S. Ex. 
nad·1 fizer e retirar-~e ã vida privada, como en
trou na vida public-1, tundo unicamente boas 
esp aranças e boa vonL~de. 

A discuSf!âo fica adiada pela hora, 

O S:a. P11.Esroi:n.i: dá a seguinte ordem do 
dia p<!.ra 17 de Junho ; 

Eleição da rnesn. 
Ar resentação de projectos, illdica.ções e re

querirawtos. 
Discussão dos requerimentos na. ordQm ão 

sua. apresent.:ição. 
Le-rant <· Se a sel!$io à.s 4 3/4 horas da t&rde. 
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